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O. SAMENVATTING 

Algemeen 

Bij conserveringswerkzaamheden aan schepen treedt verontreiniging van 
het water en de waterbodem op; Onder conserveringswerkzaamheden 
wordt het schoonspuiten, stralen en de verfapplicatie verstaan. De waterbo- 
dem kan door deze werkzaamheden dermate ernstig verontreinigd raken, 
dat de baggerspecie in een speciaal ingericht depot moet worden geborgen. 
Dit is met name de reden dat CUWVO VI de subwerkgroep "Stralen en 
conserveren van mobiele objecten" heeft ingesteld, welke onder andere als 
taak heeft saneringsvoorstellen te formuleren. Een en ander wordt weerge- 
geven in een tweetal deelrapporten. In onderhavige deelrapportage komen 
de werven voor de beroepsvaart/grotere jachtwerven aan bod. In de andere 
deelrapportage komt het afspuiten van recreatievaartuigen aan de orde. 

De scheepswerven voor de beroepsvaart kunnen op grond van hun activitei- 
ten onderscheiden worden in werven voor de zeescheepvaart en werven 
voor de binnenvaart. In Nederland zijn circa 140 werven voor de bouw of 
reparatie van voornamelijk binnenvaartschepen en circa 50 werven welke 
beschikken over faciliteiten voor de bouw of reparatie van zeegaande 
schepen. 

De verontreinigingen 

De verontreinigingen worden veroorzaakt door het opgebrachte verfsys- 
teem. In de binnenvaart worden voornamelijk teerprodukten toegepast. 
Deze teerprodukten bestaan bijna volledig uit steenkoolteerpek, waarin de 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK'S) een probleem veroorza- 
ken. In deze rapportage is uitgegaan van de 6 PAK's van Borneff. Naast de 
reguliere teerprodukten worden ook sporadisch tweecomponenten epoxyte- 
ren toegepast (ca. 30% steenkoolteerpek). 
In de binnenvaart wordt jaarlijks ca. 700 ton teer(produkten) toegepast. 

Op zeegaande schepen worden aangroeiwerende verven (antifouling) 
toegepast. Het gebruik van aangroeiwerende verf (antifouling), waarvan 
verf met organotin- en koperverbindingen de meest aansprekende voorbeel- 
den zijn, wordt gezien ais een groot milieuhygiënisch probleem. 
Een schatting van hoeveelheden verf voor zeegaande schepen is niet te 
maken. Het gebeurt regelmatig dat de schepen de verf van elders meene- 
men, om in Nederland te worden opgebracht. Omgekeerd kan het gebeu- 
ren dat een deel van de via een Nederlands distributiepunt geleverde verf 
bij vertrek van het schip aan boord wordt meegenomen. 
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De emissies 

De conservering van binnenvaartschepen bestaat uit het onder hoge druk 
tot de waterlijn waterstralen van de romp en het vervolgens opbrengen van 
een teerlaag met een kwast of roller. 
De emissies tengevolge van deze conservering bestaan uit diffuse emissies 
door verdamping uit de verse teerlaag, slijtage door schuren over de 
waterbodem en uitloging van de scheepshuid. Bij de werf treedt een emissie 
op als puntbron bij het waterstralen. 

Voor het afspuiten van een binnenvaartschip wordt ca. 9 m3 water gebruikt. 
Per gemiddeld binnenvaartschip dat geconserveerd wordt komt ca. 130 g 
PAK met het straalwater vrij. De jaarlijkse PAK-emissie van een gemid- 
delde binnenvaartwerf (100 droogzetfingen) wordt geschat op ca. 13 kg. 

Jaarlijks verdwijnt door het teergebruik in de binnenvaart landelijk ca. 14 
ton PAK naar de lucht. Rechtstreeks in het oppervlaktewater komt ca. 10 
ton PAK jaarlijks diffuus, ten gevolge van uitloging en slijtage door schuren 
over de waterbodem. Landelijk komt er bij het afspuiten jaarlijks ca. 23.000 
m3 water vrij. Hierbij wordt ca. 200 kg PAK jaarlijks bij de werven naar het 
oppervlaktewater geëmitteerd. De PAK-emissie naar het Oppervlaktewater 
direct vanuit binnenvaartwerven bedraagt daarmee 2% van de totale PAK- 
belasting naar het oppervlaktewater door de binnenvaart. 

Hieronder staan de schattingen van de emissies van PAK'S, koper en orga- 
notin op het oppervlaktewater in Nederland vermeld (cijfers van 1985). 
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de landeli jke koper- en organotinemissies vanuit de werven wordt rond de 1000 kg 
geschat. 
diffuus komen j a a r l i j k s  enige tonnen aan koper en organotin i n  het Nederlandse 
oppervlakteuater. 

De totale landelijke PAK-belasting naar het oppendaktewater (alle emis- 
sies) is ca. 18 ton. De binnenvaart levert hieraan met ca. 10 ton verreweg 
de grootste bijdrage (55%). 

Bij zeegaande schepen bestaan de conserveringswerkzaamheden uit het tot 
de waterlijn waterstralen van de romp, het eventueel met een detergent 
verwijderen van een olielijn, het opruwen danwel geheel verwijderen van 
verflagen door gritstralen en het opbrengen, meestal door middel van 
airless spuiten, van het verfsysteem. 

De emissies hierbij ontstaan diffuus; verdamping uit het verse verfsysteem 
en uitloging vanuit de romp, en bij de werf bovendien uit emissies door 
puntbronnen: hoge druk waterstralen en verwaaiing van grit en verf. 

Van de uitloging van koper en organotin vanuit de zeescheepvaart zijn 
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onvoldoende kwantitatieve gegevens beschikbaar; hier is vrijwel geen 
onderzoek naar gedaan. 
De werking van aangroeiwerende verven is gebaseerd op een afgifte van 
toxische stoffen (koper en organotin). Te verwachten valt daarom dat de 
totale belasting door uitloging groter is dan de belasting bij de werf. Omdat 
zeeschepen slechts een relatief zeer korte periode in de haven komen, 
zullen de biociden daarbij voornamelijk op zee in het water terecht komen. 
Bij het gritstralen van de scheepshuid zullen er bij een open dok of helling 
fijn grit en verfdeeltjes wegwaaien. Ook bij het verfspuiten treden er door 
verwaaiing emissies op, welke kunnen oplopen tot tientallen procenten. Dit 
is afhankelijk van de windkracht en de gehanteerde werkwijze. Bij het 
airless spuiten kunnen spuitnevelverliezen optreden tot wel 45%. Bij 
kwasten en rollen van verf is de emissie naar bodem of oppervlaktewater 
minimaal. 

Op zeescheepsreparatiewerven komen de volgende afvalwaterstromen vrij: 
afspuitwater van conserveringswerkzaamheden, ballast-, koel- en kombuis- 
water afkomstig van het schip. Bij gegraven dokken komen daar het 
lekwater en opwellend grondwater bij. Verder kan bij onoverdekte facilitei- 
ten regenwater verontreinigd raken. Het lekwater van de dokdeur en het 
ballastwater van het schip kunnen veelal separaat van het afvalwater wordt 
afgevoerd. 
De hoeveelheden zullen per schip, per dag en per werf variëren. De 
landelijk vrijkomende hoeveelheden afvalwater zijn daarom bij dit type 
werven zelfs bij benadering niet te geven. 
Bij een zeescheepsreparatiewerf is ter indicatie een onderzoek gedaan naar 
de mogelijke verontreinigingen in het afvalwater. De verontreinigende 
componenten blijken als vaste stof of aan zwevende stof in het afvalwater 
aanwezig te zijn. Gemiddeld bedraagt de emissie per schip via het afvalwa- 
ter afkomstig van zeeschepen; 1.000 g olie en 20 kg zwevende stof met 
daarin 270 g koper en 40 g organotin. Ook andere metalen worden aange- 
troffen echter, koper en organotin zijn de belangrijkste. 
De mate van vervuiling is sterk afhankelijk van de gevolgde werkwijze. 
Olie-verontreiniging komt zeker niet altijd in het afvalwater voor. 
Bij een zeescheepsreparatiewerf (gemiddeld 150 droogzettingen per jaar) 
komen jaarlijks naar schatting de volgende vrachten vrij: 3,5 ton zwevende 
stof, 40 kg koper, 10 kg organotin en 150 kg olie. 
Aangezien het verfverbruik niet bekend is, zijn de landelijke koper- en 
organotinemissies niet nauwkeurig in te schatten. 

Saneringsaanpak van de bron 

Door het teergebruik in de binnenvaart vormt deze de grootste PAK-bron 
in Nederland. Aangezien de diffuse belasting vele malen groter is dan de 



7 

puntbelasting vanuit de werf is een directe emissie-aanpak, dat wil zeggen 
een saneringsaanpak van de bron, het verfsysteem, daarom dringend 
gewenst. Onderzoek naar de mogelijke toepasbaarheid van vervangers 
(bitumen, twee componenten epoxyverven) is daarom op korte termijn 
gewenst. Dit is ook aangegeven in de Derde Nota Waterhuishouding. 
Mocht een acceptabele vervanger voor (steenkoo1)teer beschikbaar zijn, 
dan dient een verbod op teer(produkten) voor toepassingen op schepen en 
andere mobiele objecten te worden overwogen. 
Bij overschakeling op andere conserveringsprodukten zijn vooral Duitsland 
en België van belang. De scheepswerven in Nederland hebben uit deze 
twee landen concurrentie te duchten wanneer de onderhoudskosten in 
Nederland eenzijdig verhoogd worden. Het is daarom van belang deze twee 
landen hierbij te betrekken. 
Milieuhygiënisch hebben de (a1uminium)bitumen de voorkeur als vervanger 
voor teer in de binnenvaart. Of deze produkten ook verftechnisch accepta- 
bel zijn is onduidelijk. De kosten voor onderhoud van een gemiddeld 
binnenvaartschip, bij toepassing van deze produkten, worden hiermee 
jaarlijks verhoogd met ca. f 350,--. 

Overschakeling op een ander verfsysteem zal de nodige tijd vragen. De 
belasting vanuit de werf vindt daarentegen geconcentreerd bij de inrichting 
plaats, waardoor in verband met het bezinkbare (teerdeeltjes) zwevende 
stof plaatselijk de waterbodem direct wordt belast. Dit rechtvaardigt het 
uitgangspunt om thans een saneringsinspanning bij de conserveringsactiviteit 
door de werf te leggen. 

Ook bij de zeescheepvaart zou een aanpak van de bron de voorkeur 
verdienen. Echter vanwege het internationale (wereldwijde) karakter en het 
ontbreken van acceptabele vervangende verven, is niet te verwachten dat in 
de komende jaren op dit gebied een technologische doorbraak plaatsvindt. 
Ook hier is het uitgangspunt gerechtvaardigd om thans een saneringsinspan- 
ning te leggen bij conserveringsactiviteiten. 

Sanerinminspanninp door de werf 

Het afvalwater dat vrij komt zal moeten worden opgevangen en behandeld. 
Voor de opvang zullen de werkvloeren moeten worden aangepast door het 
nemen van eventueel bodembeschermende voorzieningen en de aanleg van 
een gotenstelsel. 
Bodembeschermende voorzieningen zijn, voor wat betreft de 
conserveringsactiviteiten, met name van belang bij hellingen. Het vloeistof- 
dicht houden van een hellingvloer bij onderhavige werven is, vanwege de 
extreme belastingen, vaak moeilijk. Een klinker-, beton- of asfaherharding 
zal de verontreiniging van de bodem door verfdeeltjes in voldoende mate 
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voorkomen. Door bedrijfsgebonden maatregelen zal het risico van bodem- 
verontreinigingen door vloeistoffen (meestal olie) kunnen worden verme- 
den. De maatregelen kunnen bestaan uit het plaatsen van opvangbakken. 

De behandelinp van het afvalwater bij werven voor de binnenvaart en 
zeevaart zal vrijwel gelijk zijn. Te verwachten valt dat het straalwater dat 
vrijkomt bij het afspuiten van binnenvaartschepen goed via bezinking te 
behandelen is. Ook het afvalwater afkomstig van de zeescheepsreparatie- 
werf laat zich goed bezinken. Uit laboratoriumproeven bleek dat na 1 uur 
80 tot 90% van het zwevende stof bezonken is. In de praktijk zal nog 
moeten blijken of dergelijke rendementen ook haalbaar zijn. Opdrijvende 
stoffen (olie) kunnen worden verwijderd met een olie/waterafscheider. Deze 
kan gecombineerd worden met bijvoorbeeld een bezinkselafscheider. 
Vanwege de grote oppervlakken van de werkvloeren kan het regenwater 
een grote rol spelen bij de dimensionering van zuivering. Voorgesteld wordt 
dat, ten behoeve van de berekening van de dimensioneringsgrondslagen 
voor de afvalwaterbehandelingsinstallatie, rekening wordt gehouden met 
een regenintensiteit van 1 mm/uur. Als richtinggevende lozingseisen wordt 
voor het zwevende stof een eis van 100 mg/i aanbevolen en voor olie 20 

De huidige praktijk bij scheepswerven is, dat het afvalwater vrij via de 
helling of dokvloer (soms via een bezinkinstallatie) afstroomt naar het 
oppervlaktewater. Het beleid van de waterkwaliteitsbeheerder is er op 
gericht, dat onderhavige lozingen op oppervlaktewater worden beëindigd 
door aansluiting op de riolering. 
Door de ligging van de werven zal het veelal niet mogelijk zijn al het 
afvalwater naar de riolering te leiden. Veel werven zijn buitendijks gelegen. 
Slechts in een beperkt aantal gevallen is aansluiting wel volledig mogelijk. 
Met name bij werven waar voornamelijk zeegaande schepen worden 
behandeld, zal per bedrijf bekeken moeten worden of, gezien de aard en 
omvang van de afvalwaterstroom, aansluiting wel wenselijk is. 

Overspray (bij verfspuiten) dient in de eerste plaats te worden beperkt 
door een goede werkdiscipline van de applicateur: gebruik maken van de 
juiste hulpapparatuur en een zo kort mogelijke afstand tot het te behande- 
len oppervlak. Beide maken deel uit van een goede dok- en hellingvloerdis- 
cipline. Toepassing van vervangende applicatietechnieken is om zowel 
economische als technische redenen (onbetrouwbaarheid) nog niet moge- 
lijk. 
Windbeïnvloedendelafschermende maatregelen - moeten worden genomen 
bij gritstralen en verfspuiten in de open lucht. Praktijkproeven met fijnmazi- 
ge netten in combinatie met een waternevel zijn gaande. 

Met het bovenstaande pakket aan maatregelen wordt in belangrijke mate 
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invulling gegeven aan de saneringsinspanning die de werven, als speerpunt- 
bedrijven, moeten leveren om aan de afspraken van de Rijn- en Noordzee- 
ministersconferenties te kunnen voldoen. 

Kosten 

De kosten voor implementatie van de saneringsmaatregelen zullen per werf 
sterk variëren. Hierna volgen ter indicatie van de vaste lasten een tweetal 
voorbeelden. 
De kosten voor sanering van de afvalwaterstroom van een helling bestaan 
uit: 

1. Voorbereidende grondwerkzaamheden. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

1 of meer (bij wisselende waterstanden) open goten aanbrengen; 
hellingbanen horizontaal doorboren. 
1 of 2 (bij grote dwarshellingen) pompputten. 
1 of 2 (bij grote dwarshellingen) bezinktanks. 
Het modificeren (in eigen beheer) van hellingwagens en kettinggoten. 
Drijvend oliescherm ten behoeve van calamiteiten. 

Bij een afschrijving in tien jaar en een rentevoet van 13% komen de 
jaarlijkse vaste lasten voor sanering van het afvalwater bij een scheepswerf 
met een verharde dwarshelling op ca. f 40.000,--. (Dit is exclusief afdichting 
van de hellingvloer en eventuele bodemsanering.) 

De kosten voor sanering van de afvalwaterstroom van een dok bestaan uit: 
de aanschaf van een afscheider en slibput, de engineering en de installatie. 
Voor een werf met twee onoverdekte gegegraven dokken komen de 
jaarlijkse vaste lasten op ca. f 80.000,--. Met name de kosten voor installa- 
tie van de apparatuur kunnen hoog oplopen. De kosten voor drijvende 
dokken liggen gemiddeld op een gelijk niveau als bij gegraven dokken. De 
kosten voor drijvende dokken kunnen, afhankelijk van de constructie, 
echter wel sterker variëren. Met name voor een pontondok, waarbij de 
vloer uit een aantal losse segmenten bestaat, kunnen de kosten behoorlijk 
oplopen. 

Tegen de hoge kosten welke opgebracht moeten worden ten behoeve van 
de milieuvoorzieningen, staat op temijn een duidelijke kostenbesparing 
voor het baggeren en de baggerspecieberging. 

Controle 

De controle bij de werven kan in het algemeen bestaan uit een inspectie, 
waarbij bekeken wordt of de lozing via een bezinkinstallatie (of een andere 
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goedgekeurde zuivering) plaatsvindt en of deze installatie op de juiste wijze 
is geïnstalleerd en wordt bedreven (geen hydraulische overbelasting). 
Verder kan men bekijken of de bedrijfsgebonden maatregelen ('good 
housekeeping') voldoende zijn, waarbij gelet kan worden op eventuele 
olielozingen en andere lozingen op het terrein waardoor de waterkwaliteit 
nadelig beïnvloed wordt. 
Wanneer er bij de inspectie twijfels bestaan over de goede werking van de 
installatie, kan een steekmonster van het effluent worden genomen, zodat 
bepaald kan worden of de in de vergunning genoemde eisen gehaald 
worden. 
Om te bepalen of de werkvloeren voldoende zijn gereinigd is het noodzake- 
lijk dat er bij bepaalde faciliteiten, voor de tewaterlating, een melding aan 
de waterkwaliteitsbeheerder plaatsvindt. 

Overige aanbevelingen 

Aanbevolen wordt, dat bij het gritstralen een werkwijze gekozen wordt 
waarbij het grit blijft liggen en pas na het verfspuiten wordt opgeruimd 
(zaagselfunctie). Het naspuiten van het dok na het droog opruimen van het 
grit + verf moet in een gesaneerde situatie, waarbij het afvalwater wordt 
behandeld, bij de werven worden bevorderd. 
Op dit moment wordt op veel Nederlandse werven gewerkt volgens de dok- 
en hellingvloerdiscipline (MDH). Een goede uitvoering hiervan is van 
wezenlijk belang om de emissies beheersbaar te houden. 

Aanbevolen wordt, dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over te 
nemen maatregelen bij het uitsteken van schepen uit dokken. Met de werf 
kan het volgende worden afgesproken: 
- Het schip moet altijd boven een aaneengesloten dichte ondergrond 

behandeld worden, zodat men afvalwater, verf- en gritresten goed kan 
opvangen. 
Daarbij moet het schip indien mogelijk binnen de zijwanden van het 
dok behandeld worden. Als dit niet mogelijk is zal het dok al dan niet 
tijdelijk van de nodige windafschermende maatregelen kunnen worden 
voorzien ("verlenging" dokwanden). 
Indien er niet binnen de wanden van het dok gewerkt kan worden en 
de hiervoor genoemde aanvullende maatregelen ook niet te realiseren 
zijn, zal alleen Ma de vacuümblastmethode (plus windkrachtbeperking) 
op het uitstekende deel gestraald en de verf alleen via kwasten of 
rollen (boven verhard oppervlak) opgebracht mogen worden. 

- 

- 

Werkzaamheden aan drijvende objecten mogen slechts worden uitgevoerd 
wanneer deze het oppervlaktewater niet beïnvloeden. 
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Het onderwaterborstelen van het onderwaterschip van zeeschepen geeft 
door de huidige verfsystemen nog een oncontroleerbare en onbeheersbare 
emissie naar het oppervlaktewater. Aanbevolen wordt deze methode niet 
toe te staan. 

Data van sanering 

De werven dienen uiterlijk augustus 1992 een saneringsplan in te dienen. In 
dit saneringsplan wordt aangegeven op weke wijze sanering van de emissies 
zal plaatsvinden. Hierbij dient aangegeven te worden wat de restemissies na 
sanering zullen zijn. 
Aan de hand van het saneringsplan zal de vergunningverlenende instantie 
voor de te lozen afvalwaterstromen eisen moeten formuleren. De sanering 
kan uiteenvallen in een sanering van de waterverontreinigende activiteiten 
en een sanering van de werkvloer. 

Als sanerinnseinddatum waarbij alle bedrijven de waterverontreinigende 
activiteiten gesaneerd moeten hebben wordt uiterlijk augustus 1993 aanbe- 
volen. Het is van belang deze datum, aan de bedrijven te melden. 

De sanering van de werkvloeren (wanneer deze vallen onder de WVO, 
zoals hellingen weke regelmatig onderwater lopen bijvoorbeeld bij hoog 
water en in getijde-water) kunnen meestal met de sanering van de water- 
verontreinigende activiteiten worden meegenomen. Echter, het is ook 
mogelijk dat, in overleg met de (WV0)vergunningverlenende instantie, de 
sanering gefaseerd zal plaatsvinden. Er zullen dan wel duidelijke termijnen 
moeten worden afgesproken. Voorgesteld wordt voor de sanering van de 
werkvloeren uiterlijk augustus 1994 aan te houden (een jaar extra). Veelal 
zal de sanering van dergelijke werkvloeren (hellingen) door de Hinderwet- 
verlenende instantie worden geregeld. 

c 
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ACïIEPUNTEN 

Bedrijfsleven: 
- Onderzoek naar de toepassing van industriële electrostatisch spuiten 

in de buitenlucht; 
(is gaande) 
Praktijkproeven met fijnmazige netten in combinatie met een wateme- 
vel; 
(is gaande) 
Ontwikkeling van minder milieuhygiënisch bezwaarlijke aangroeiwe- 
rende verven; 
Onderzoek naar acceptabele vervangers voor teer en teerprodukten 
voor toepasssing op schepen; 
Indienen van saneringsplan door de werven uiterlijk augustus 1992; 

- 

- 

- 

- 

Overheid: 
- 
- 

Het aanpassen en verlenen van vergunningen. 
Bevorderen dat minder milieuhygiënisch bezwaarlijke aangroeiweren- 
de verven en vervangers voor de huidige teer- en teerprodukten 
worden ontwikkeld. 
Op afzienbare termijn overwegen, toepassing van milieubezwaarlijke 
aangroeiwerende verven en teerprodukten te beperken cq te verbie- 
den. 

- 
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SUMMARY 

Genera1 

Preservation of slips entaiis pollution of surface water and sediment. 
Preservation or maintenance work is understood to mean cleaning by 
spraying, blasting and the application of paint. The latter pollution can 
become so serious, that de spoil dredged up has to be stored in an specially 
constructed deposit. That is why the Contact team Enforcement Pollution 
of Surface Waters Act (CUWVO VI) has therefore set up the sub working 
group "Cleaning and preservation of mobile objects". One of its tasks is to 
formulate proposals for cleaning-up measures, which have been described 
in two reports. The present report deals with shipyards for commercial 
shipping- and shipyards for large yachts. The second report deals with the 
hihgh pressure hosing down of recreational watercraft. 

Shipyards for commercial shipping may be divided according to their 
activities into shipyards for sea-going vessels and shipyards for inland 
vessels. In the Netherlands, some 140 shipyards are engaged in the building 
or repair of mainly inland vessels and approx. 50 shipyards are equipped 
for the building or repair of sea-going vessels. 

Contamination 

Contamination is caused by the paint system applied. For inland shipping, 
mainly tar products are used. These tar products consist almost entirely of 
coal-tar pitch, in which polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) cause a 
problem. This report is based on 6 Borneff PAHs. Besides the regular tar 
products, two-component epoxy tars (approx. 30% coal-tar pitch) are used 
sporadically. For inland shipping, approx. 700 tonnes of coal tar or its 
products are used annually. 

Anti-fouling paints are used for sea-going vessels. The use of anti-fouling 
paints, of which paints with organo-tin and copper compounds are the most 
striking examples, are regarded as a considerable problem for environmen- 
tal hygiene. No estimate can be made of the quantities of paint used for 
sea-going vessels. The ships regularly bring the paint from elsewhere for 
application in the Netherlands. On the other hand, it may happen that a 
part of the paint supplied by a distribution centre in the Netherlands wil1 be 
taken on board when the ship leaves the harbour. 
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Emissions 

The maintenance of inland vessels consists of high-pressure washing down 
of up the hull with water to the water-line and then applying a tar coat with 
a brush or roller. 

Emissions ensuing from this maintenance consist of diffuse emissions by 
evaporation from the fresh tar layer, wear by scraping the bottom while at 
service and Ieaching. At the shipyard, emission occurs as a point source 
during high pressure washing down. 

Approx. 9 m3 of water is used for washing down an inland vessel. For an 
average inland vessel undergoing maintenance, approx. 130 g. of PAHs are 
carried off with the high pressure water. The annual PAH emission of an 
average inland shipyard (100 dry-dockings) is estimated at 13 kg. 

Because of the use of tar for inland shipping, some 14 tonnes of PAHs are 
released int0 the atmosphere nationally each year. Approx. 10 tonnes of . 

PAHs are diffused directly into the surface water annually as a result of 
leaching and scraping by touching the channel or nver bed. Nationally, 
approx. 23,000 m3 of water are released during wasing down. In this way 
approx. 200 kg of PAHs are released int0 the surface water near the 
shipyards. The PAH emission int0 the surface water directly from inland 
waterway shipyards amounts to 2% of the total PAH load on the surface 
water by inland shipping. 

The estimates of PAH, copper and organo-tin emissions into the surface 
water in the Netherlands (1985 figures) are given below. 
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atmos. deps. 

recreational vessels 

sea-going vessels 

inland shipping 

t o t a l  

T o t a l  

road t r a f f i c  

sew. water overflou 

agriculture 7,320 2,100 

5,590 31,110 

200 18,500 2,000 

*2) *2) 

10,000 

17,500 108,170 4,100 

18,330 155,910 5,804 
A 

The total national PAH load in the surface water (al1 ernissions) is approx. 
18 tonnes. Inland navigation at approx. 10 tonnes makes by far the greatest 
contribution. 

For sea-going vessels the maintenance work consists of washing down the 
hull up to the water-line, if necessary removing an oil line with detergents, 
roughening or completely removing paint layers by grit blasting and applica- 
tion of the paint system, usually by airless spraying. 

The emissions are therefore diffused: evaporation from the fiesh paint 
systems and leaching iÏom the hull and, particularly at the shipyard, by 
emissions from point sources: high-pressure washing down and the blowing 
away of grit and paint. 

The quantitative data available on the leaching of copper and organo-tin 
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from sea-going vessels are inadequate; practically no research has been 
undertaken. 
The working of anti-foulants is based on the emission of toxic substances 
(copper and organo-tin). It is therefore expected that the total load from 
leaching is higher than the load from the shipyards. Because sea-going 
vessels enter a harbour for a relatively short time, the biocides will mainly 
enter the water at sea. When the ship’s hul1 is grit-blasted, fine grit particles 
and paint particles will be blown away at an open dock or slipway. Emissi- 
ons will als0 be blown away when paint is appllied (overspray), which may 
amount to several dozens per cent. This depends on the wind speed and 
the method used. For airless spraying, spray mist losses may amount to 
45%. Emission to the soil or the surface water is minimal when paint is 
brushed or rolled on. 

The following waste-water flows are discharged at ship repair shipyards: 
high pressure water from the maintenance operations, ballast, cooling and 
bilge water from the ship. At graving docks, leakage water and soil water 
seepage are added. Further, rainwater may be contaminated at uncovered 
facilities. The leakage water at the dock gates and the ballast water from 
the ship can often be removed separately from the waste water. 

The quantities will differ for each ship, day and shipyard. The quantities of 
waste water discharged nationally cannot therefore even be estimated for 
shipyards of this type. 

An indicative study int0 possible contamination of waste water has been 
carried out at one ship repair shipyard during an extended period. The 
contaminating components appear to be present in the waste water as hard 
matter or matter in suspension. The average waste-water emissions per ship 
from sea-going vessels are 1,000 g. of oil and 20 kg. of suspended matter, 
which include 270 g of copper and 40 g of organo-tin. Other metals are 
found, yet copper and organo-tin are the most important. 

The level of contamination is highly dependent on the preservation method 
used. Oil pollution is certainly not always found in the waste water. At one 
ship repair shipyard (average of 150 dockings per annum) it is estimated 
the following weights are released each year: 3.5 tonnes of suspended 
matter, 40 kg of copper, 10 kg of organo-tin and 150 kg of oil. 

Since paint consumption is not known, it is difficult to estimate the national 
emissions of copper and organo-tin with any degree of accuracy. 
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Decontamination auuroach at the source 

Because of its use for inland shipping, tar forms the largest source of PAH 
in the Netherlands. Since the diffuse load is many times larger than point 
load from the shipyard, a direct emission approach, i.e., a contamination 
approach at the source, the paint system, is urgently required. 

Research int0 the possible use of substitutes (bitumen, two-component 
epoxy paints) is therefore desirable in the short term. This is als0 stated in 
the Derde Nota Waterhuishouding (National Policy document on water 
management). Should an acceptable substitute for tar be available, then 
consideration should be given to a prohibition of the use of tar or tar 
products on ships or other mobile objects. 

Germany and Belgium are particularly important with regard to transfer to 
other maintenance products for inland vessels. Shipyards in the Netherlands 
will come under competitive pressure from these two countries should 
maintenance costs be raised unilaterally in the Netherlands. It is therefore 
important for these two countries to be involved. 

From the angle of environmental hygiene, (aluminium) bitumen is prefera- 
ble as a substitute for tar in inland shipping. It is unclear whether these 
products are technically acceptable for application to the hul1 of inland 
vessels. The maintenance costs for an average inland waterway vessel when 
these products are used will be increased by approx. Dfl. 350 per annum. 

Transferring to another paint system will take time. In contrast, the load 
from the shipyard will be concentrated at the fitting location, where in 
connection with sedimenting particles of suspended matter (tar particles) 
the channel bed is loaded directly. This justifies the assumption for impo- 
sing for maintenance activities by the shipyard. 

An approach at source would als0 be preferable for sea-going vessels. 
However, because of its international (global) nature and the lack of 
acceptable substitutes, it is not expected that a technological breakthrough 
will be made in this area in the years to come. Here, too, the assumption of 
rationalisation of maintenance work is justified. 

Maintenance efforts by the shiuvard 

The discharged waste water wil1 have to be collected. For water collection 
the floors of doch and slipways will have to be adapted by taking precauti- 
ons to protect the soil and laying a drainage system. 
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As regards maintenance activities, precautions to protect the soil are 
particularly important at the slipways. Because of the extreme loads, it is 
often difficult to keep a slipway liquid-proof at present shipyards. Metalling 
with clinkers, concrete or asphalt will afford sufficient protection against 
contamination of the soil by paint particles. The risk of soil pollution by 
fluids (mainly oil) can be avoided by measures having the nature of good 
housekeeping. The measures may for instance consist of the use of oil drip 
pans. 

The treatment of waste water at shipyards for inland shipping and sea-going 
vessels will be almost the same. It is to be expected that both the high 
pressure water from washing down inland vessels and seagoing vessels can 
be properly treated by sedimentation. Laboratory tests showed that after 1 
hour 80% to 90% of the matter in suspension had settled. It remains to be 
seen whether such efficiencies can be achieved in practice. Substances that 
float upwards (oil) can be removed with an oil-water separator. This rnay 
be combined with a sediment separator, for example. Because of the large 
surfaces of the floors of docks and slibways, the rainwater may play a major 
role in the capacity of a purification unit. It is proposed that for calculating 
the basic dimensions of the waste-water treatment unit, account is taken of 
a rain intensity of 1 mm/hour, 100 mg/i for matter in suspension and 
20 mg/i for oil as guidelines for discharge requirements. 

"he current practice is for waste water fi-om the shipyards to flow by the 
way of the slipway or the dock floor (sometimes through a sedimentation 
. unit) into the surface water. The policy of the Water Boards is directed 
towards ending current discharges int0 the surface water by connection to 
the communal sewage system. 

Because of the location of the shipyards it will often be impossible to take 
waste water int0 a drain. Many shipyards are situated seaward of the dykes. 
Complete connection is only possible in a limited number of cases. Particu- 
larly for shipyards handling mainly sea-going vessels, each company will 
have to be examined to see whether connection is desirable in view of the 
nature and size of the waste-water flow. 

Overspray (when paint is sprayed) should be restricted in the first place by 
good working discipline on the part of the painter: using the correct aids 
and getting as close as possible to the surface under treatment. Both are 
part of good dock and slipway discipline. It is not yet possible for both 
economic and technica1 reasons (unreliability) to use alternative application 
techniques. 

Measures to reduce wind influence should be taken for grit blasting and 
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paint spraying in the open air. Practica1 tests are being undertaken with 
fine-mesh nets in combination with a water spray. 

The above package of precautions wiU to a large extent give substance to 
the rationalisation efforts which the shipyards, as spear-head companies, 
will have to make to satisfy the arrangements made at the Rhine and North 
Sea ministerial conferences. 

Costs 

The costs of implementing the measures will vary considerably per shipyard. 
As an indication, the fixed costs are given for two exarnples. 

The costs of collecting and treatment of the waste-water from a slipway 
consist of: 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 

6. 

Preparatory work on the ground 
Construction of one or more open drains (in tidal and river areas), 
with horizontalíy drilling through the slipway track 
One or two (for larger transversal-slipways) pumping pits 
One or two (for larger transversal-slipways) sedimentation tanks 
Modification (under internal management) of slipway carriers and 
chain tracks 
Floating oil boom for disasters 

Taking int0 account depreciation over ten years and an interest rate of 
13%, the annual fixed costs for purifymg waste water at a shipyard equip- 
ped with a metalled transversal-slipway amount to approx. Dfl. 40,000 ( n i s  
is exclusive of metalling the slipway floor and any soil treatment). 

The costs of collecthg and treatment of waste-water flow frorn a dock 
consist of the purchase of a separator and a sludge pit, the engineering and 
the installation. For a shipyard with two uncovered graving docks the 
annual fixed costs amount to approx. Dfl. 80,000. In particular the costs of 
installing the equipment may run up high. The costs for floating docks will, 
on average, be on the Same level as those for graving docks. Depending on 
the construction, however, the costs for floathg docks may vary considera- 
bly. Particularly for a pontoon dock, in which the floor consists of a number 
of separate segments, the costs may increase considerably. 

Against the high costs which have to be incurred for environmental provisi- 
ons, there wiil clearly be savings in the long term for dredging and dumping 
dredging spoil. 



20 

Checks 

Checks at the shipyards may in general consist of an inspection to see 
whether the discharge passes a sedimentation unit (or some other approved 
purifier) and whether this unit has been installed and is being operated 
correctly (no hydraulic overload). The specific company measures ("good 
housekeeping") can be inspected for their adequacy, with a check for any 
discharge of oil and other substances on the site which have an adverse 
effect on the water quality. 

If the inspection raises doubts as to the proper operation of the unit, a 
sample of the effluent can be taken to ascertain whether the requirements 
laid down in the permit have been met. 

In order to anable the authorities to inspect the dock or slibway floor on 
proper cleansing, it will be obliged to nat@ the Water Board before the 
dock or slibway floor is flooded (generally 24 hours notice in advance). 
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Other recommendations 

It is recommended that for grit blasting the grit is left lying on the dock- 
floor and is only cleared up after the paint has been sprayed (sawdust 
function). The shipyards will have to promote washingdown of the dock 
floor in a rationalised situation, in which the waste water is treated, after 
the grit and paint have been collected. 

At the moment work at many shipyards in the Netherlands is carried out 
according to the generally accepted dock and slipway floor discipline 
(MDH). Good implementation of this is vitally important for the emissions 
to be manageable. 

It is recommended that clear agreements are entered into on the measures 
to be taken when the shipS lenpth exceeds the lenerth of the dock sides. 
The following arrangements can be made with the docks: 

The ship must always be treated above a enclosed sealed surface, so 
that waste water and paint and grit residues can be collected properly. 
If possible, the ship must be treated within the dock sides. If this is not 
possible the dock will have to be provided with the necessary protecti- 
ve measures against wind ("extending" the dock sides). 
If work cannot be done between the dock sides and the supplementary 
measures mentioned above cannot be taken, only the vacuum blasting 
method (plus wind-speed reduction) will be used on the projecting 
part and the paint may only be applied by brush or roller (above the 
sealed surface). 

Preservation work may only be carried out on floating objects if it does not 
affect the surface water. 

Underwater cleaninq of floating sea-going vessels, using the current paint 
systems, still gives rise to uncheckable and unmanageable emissions into the 
surface water. This must not be permitted by the Water Boards. 

Rationalisation dates 

The shipyards should submit a rationalisation ulan in August 1992. The 
rationalisation plan should indicate how the reduction of the emissions will 
be effected. It should als0 state what the residual emissions after purificati- 
on wiii be. 

On the strength of the rationalisation plan, the licensing authorities will lay 
down requirements for the waste-water flows to be discharged. Purification 
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may be divided int0 rationalisation of the water-polluting operations and 
cleansing the work floor. 

August 1993 is recommended as the rationalisation final date by which al1 
companies must have rationalised their water-polluting operations. 

Cleansing the work floors (when they come under the WVO <Pollution of 
Surface Water Act>, such as slipways which are regularly, for instance in 
tidal waters) may be included in the rationalisation of water-polluting 
operations. However, it is also possible that - in consultation with the 
(water-pollution) licensing authorities - the rationalisation will be phased. 
Clear time limits wili have to be agreed. It is proposed that August 1994 be 
regarded as the time for cleansing the work floor (a year extra). Mainly the 
cleansing of such work floors (slipways) will be controlled by the licensing 
authority applying the Hinderwet < Nuisance Acts >. 
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1. 

1.1. 

INLEIDING 

Aanleiding tot het onderzoek 

Bij conserveringswerkzaamheden aan schepen (d.w.z. schoonspuiten, stralen 
en verfapplicatie) treedt verontreiniging van het water en de waterbodem 
op. Deze problematiek is reeds in de begin jaren zeventig (bij de grote 
Rotterdamse nieuwbouw- en reparatiewerven) onderkend. De baggerspecie 
in de werkhavens is in vele gevallen dermate ernstig verontreinigd, dat de 
specie in een speciaal ingericht depot moet worden geborgen. Kortelings is 
uit onderzoek naar de kwaliteit van de waterbodem en uit publicaties ook 
duidelijk geworden, dat de problematiek zich tevens uitstrekt tot het 
onderhoud en de nieuwbouw van schepen voor de binnenvaart en plezier- 
vaart. 
De recreatievaart levert een aanzienlijke bijdrage aan de emissie van onder 
meer biociden uit aangroeiwerende verven (antifouling) en de binnenvaart 
levert een aanzienlijke emissie van polycyclische aromatische koolwaterstof- 
fen (PAK's) vanuit de toegepaste teerverven (zie bijlage 2). Kortom, overal 
waar op of in de nabijheid van oppervlaktewater conserveringsactiviteiten 
plaatsvinden, vindt een emissie van milieubezwaarlijke stoffen plaats. (Waar 
in deze rapportage wordt gesproken van PAK's, dan worden hiermee 
telkens de 6 PAK's van Borneff bedoeld). 
De verontreiniging wordt met name veroorzaakt door de (in het verleden) 
aangebrachte verfsystemen op de scheepshuid, die door het stralen in het 
oppervlaktewater terecht komen. Daarnaast kan door spuitnevelverliezen 
bij de verfapplicatie verf in het oppervlaktewater geraken. Ook kan water- 
verontreiniging ontstaan door de uitloging van - vooral nieuwe - scheeps- 
huidconservering. 

De milieuproblematiek bij de scheepsbouw- en scheepsreparatiesector 
vormde de aanleiding tot het uitvoeren van een bedrijfstakmilieustudie. 
Deze studie in opdracht van VROM, werd afgerond in september 1986. Op 
basis van deze studie werd op 13 mei 1987 een beleidsadvies namens de 
ministers van VROM, EZ en V&W uitgebracht. 
In concreto houdt het ministeriële standpunt in, dat voor de periode tot ca. 
1990 in de eerste plaats een zorgvuldige nakoming van de huidige milieuei- 
sen gevraagd wordt. Hierbij moet men rekening houden met nationale en 
internationale regelgeving en met economische consequenties van de 
voorgestelde maatregelen van alle bestaande scheepswerven. Verder dienen 
de bedrijven er rekening mee te houden dat op termijn scherpere eisen 
worden gesteld aan met name de technische toerusting en de beschermende 
voorzieningen op het terrein van de bodembescherming, geluidshinderbe- 
strijding en lucht- en waterverontreiniging. Voor nieuwe activiteiten en 
bedrijven gelden deze eisen van meet af aan. Tevens is besloten om een 
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begeleidingscommissie in te stellen die belast is met de evaluatie van de 
toepassing van het advies en het signaleren van ontwikkelingen en nieuwe 
knelpunten. 
Dit heeft geresulteerd in het opstarten van het milieuoverleg scheepsbouw 
en scheepsreparatie sector (MOS)  in juni 1988. 
Naast o.a. bovengenoemde taken werd het MOSS belast met het opstellen 
van en uitgewerkt beleidsadvies, hiervoor werd een termijn gesteld van 1 
oktober 1989. Daarnaast kon het overleg dienen om concrete probleemsitu- 
aties te bespreken die betekenis hebben voor het algemene beleid. 
Het M O S  overleg waarin ook steeds melding is gemaakt van de voortgang 
van de onderhavige studie heeft nog niet geresulteerd in een uitgewerkt 
beleidsadvies. Er is overeengekomen dat de CUWVO-studie zal worden 
ingebracht in het MOSS-overleg. 

Met betrekking tot de verontreinigingsproblematiek bij conserveringswerk- 
zaamheden aan schepen heeft Rijkswaterstaat reeds in 1987 beleid ontwik- 
keld, waarbij het een tweesporen aanpak (bron en effektgericht) heeft 
gevolgd. Bij de effectgerichte benadering wordt nadrukkelijk gekeken naar 
de verspreiding van stoffen in het milieu. Dit houdt onder andere in dat de 
vervuilde waterbodems gesaneerd dienen te worden. Het bron gerichte 
beleid betekent dat het ontstaan van dergelijke baggerspecie wordt voorko- 
men door sanering van de (veroorzakende) plaatselijke bronnen. In de 
praktijk houdt het een en ander in: het saneren van de waterbodem en 
daarbij ook het saneren van de afvalwaterstroom en andere vervuilingsbron- 
nen van de werf, zodat de waterbodem niet opnieuw ernstig vervuild raakt. 
Door CUWVO-VI is in maart 1988 de subwerkgroep "stralen en conser- 
veren van mobiele objecten" ingesteld omdat deze problematiek niet alleen 
een zorg is van Rijkswaterstaat maar ook van de andere waterkwaliteitsbe- 
heerders. Daarbij is het uit het oogpunt van eenheid van beleid en gelet op 
de concurrentiepositie van de bedrijven noodzakelijk te streven naar een 
gelijktijdige invoering van definitief beleid voor het stralen en conserveren 
van mobiele objecten. 

CUWVO-studies zijn op de eerste plaats bedoeld voor het ondersteunen 
van waterkwaliteitsbeheerders bij het verlenen van WVO-vergunningen. De 
inhoud en opzet van deze rapportage is dan ook hierop gericht. (In bijlage 
10 zijn modelaanvraagformulieren en modelvergunningsvoorschriften 
opgenomen.) 
Een groot aantal bedrijven hebben recentelijk een WVO-vergunning 
gekregen, zonder dat daarbij ingrijpende saneringsmaatregelen zijn opge- 
legd. Dit was dus in overeenstemming met het hiervoor genoemde beleids- 
advies van mei 1987. In de vergunningen, voorzover deze zijn verleend, is 
opgenomen dat de bedrijven na het uitkomen van de rapportage, een 
saneringsplan bij de waterkwaliteitsbeheerder moeten indienen. (Voor de 
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termijnen zie paragraaf 7.5.) 
Het rapport is derhalve ook bedoeld als leidraad voor het opstellen van de 
saneringsplannen door de bedrijven. De relevante paragrafen zijn in 
samenwerking met de bedrijfsorganisaties tot stand gekomen. 
Het rapport kan door het bedrijfsleven mede als leidraad gebruikt worden 
voor het implementeren van de nodige saneringsmaatregelen. Een onder- 
steunend instrument kunnen daarbij bedrijfsinterne milieuzorgsystemen zijn. 
Via de branche-organisaties zijn reeds initiatieven genomen om de ontwik- 
keling van dergelijke systemen te starten. 
Vanuit VROM/V&W wordt deze ontwikkeling gestimuleerd door middel 
van het verlenen van subsidies voor dergelijke projecten. Hiervoor is de 
regeling 'Toekenning Projecten Bedrijfsinteme Milieuzorgsystemen' inge- 
steld. Criteria voor het verkrijgen van deze subsidie zijn gepubliceerd door 
VROM, in een circulaire met de zelfde titel welke is uitgekomen in 1990. 
Milieuzorgsystemen kunnen ertoe leiden dat bij de bedrijven meer aandacht 
wordt geschonken aan de milieu- en afvalwaterproblematiek als integraal 
onderdeel van de bedrijfsvoering. 

1.2. Kader van het rapport 

De Coördinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlak- 
tewateren (CUWVO) heeft tot taak het bevorderen van de nodige eenheid 
van beleid ten aanzien van onderwerpen die bij de uitvoering van de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) door de daarmee belaste 
overheidsorganen een gelijke benadering vragen. 
Er zijn een aantal werkgroepen ingesteld waarvan werkgroep VI is belast 
met de coördinatie van het beleid met betrekking tot de lozingen van niet- 
zuurstofbindende en toxische stoffen. 
Een belangrijke taak van de werkgroep VI is het opstellen van een pro- 
gramma tot vermindering dan wel eliminatie, van de lozing van niet-zuur- 
stofbindende en toxische stoffen. Er wordt een bedrijfstakgewijze aanpak 
gevolgd. Hiertoe zijn een aantal subwerkgroepen ingesteld. 
Eén van deze subwerkgroepen was de subwerkgroep "waterverontreini- 
gingsproblematiek bij het stralen en conserveren van mobiele objecten". 
De subwerkgroep bestond uit de volgende leden. 
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vertegenwoordigers bedrijfsleven: 
M. de Jonge, vanafjuni 1989 
(Vereniging van verf- en drukinktfabrikanten, VVVF) 
J.N. Kossen, vanaf maart 1990 
(Koninkíijk Nederlands Watersport Verbond, KNWV) 
P. Nieuwenhuizen, vanaf juni 1988 
(Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie, VNSI) 
T. Nonhof, 
(stichting VOM) 
P.M. Oskam, corresponderend lid vanaf maart 1990 
(Metaaiunie) 
J.R. Sjoer, vanaf september 1988 
(Stichting Samenwerking Metaalconserveringskdrijven, SSM) 
R.F. Tjaliema, tot september 1988 
(HISWA) 
R.E.P. Vallenduuk, 
(ANWB, vakgroep Waterrecreatie) 
M.B. de Vries 
(Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie, VNSI) 
AC. Willemsen, vanaf september 1988 
(HISWA) 

Vertegenwoordigers van de overheden: 
P. Havermans, vanaf juni 1988 
(Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland) 
B.J. Klapwijk, tot juni 1988 
(Rijkswaterstaat, directie Benedenrivieren) 
G A  Kok, secretaris vanaf maart 1989 
(Dienst Binnenwateren/RIZA) 
J. Koster, tot februari 1990 
(Hoogheemraadschap van Rijnland) 
H. Kraay, voorzitter 
(Rijkswaterstaat, Hoofddirectie van de Waterstaat) 
K. Krijt, vanaf juni 1989 
(VROM, Directoraat-Generaal Milieubeheer) 
T.H. Miedema, vanaf juni 1988 
(Provinciale waterstaat Friesland) 
G. de Vries, secretaris tot oktober 1989 
(Dienst BinnenwatereflIZA) 
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13. Taakopdracht en werkwiize 

13.1. De taakopdracht 

De taakopdracht van de subwerkgroep bestond uit: 

1. Het geven van een beschrijving van de bedrijfstak en de afvalwater- 
problematiek ais gevolg van de conserveringswerkzaamheden. 

2. Het doen van aanbevelingen voor saneringsmaatregelen. 

3. Het aangeven van de kosten van de maatregelen, mede in het licht 
gezien van de bedrijfseconomische positie. 

4. Het doen van aanbevelingen, ten behoeve van de regelgeving, in het 
kader van de WVO. 

De taakopdracht van de subwerkgroep valt uiteen in een procedureel deel 
en een technisch deel. In een interimrapportage, welke op 12 december 
1988 door de CUWVO is vastgesteld, is met name aandacht besteed aan 
het procedurele deel. 
Hierin wordt aangegeven reeds in dit stadium een aanvang te nemen met 
de vergunningverlening zodat wordt voorkomen dat er een ontoelaatbare 
discrepantie ontstaat in de saneringsaanpak voor deze activiteiten op 
rijkswateren en de niet-rijkswateren. 

13.2. Werhijze 

Tijdens het onderzoek kwam de werkgroep tot de conclusie, dat er een 
onderverdeling is aan te brengen in de werkzaamheden, zodat er twee 
clusters bedrijven ontstaan. Bij de eerste cluster is de afvalwatemroblema- 
- tiek beperkt tot het afvalwater dat ontstaat bij het afspuiten van plezier- 
vaartuigen. Bij de tweede cluster is de afvalwaterproblematiek complexer. 
Tot de eerste cluster behoren over het algemeen de jachthavens, winter- 
bergingen en kleine jachtwerven. Tot de tweede cluster behoren de scheep- 
swerven voor de beroepsvaart en grotere jachten. 
Recreatievaartuigen kunnen dus ook op locaties worden behandeld welke 
tot de tweede cluster behoren. 
Voor de beide clusters van bedrijven is een apart rapport samengesteld. 
Hoewel hierdoor aan enige overlap niet te ontkomen valt, met name van 
algemene aspecten, zullen de rapporten beter zijn afgestemd op de doel- 
groep en daarbij beter bruikbaar zijn. 
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In onderhavige rapportage komen die werven aan bod, die op de helling of 
in het dok meer doen dan het schoonspuiten van vaartuigen. 

In de interimrapportage is aangegeven wat de voortgang van de werkgroep 
na het uitkomen van de interimrapportage diende te zijn. 

het verzamelen van technische kennis ten aanzien van de straaltech- 
nieken en verfapplicatie, waarbij speciale aandacht zal worden gege- 
ven aan de milieubezwaarlijkheid van de techniek en de praktische 
toepasbaarheid in de werksituatie. 
het verzamelen van kennis ten aanzien van verfsystemen en de 
milieubezwaarlijkheid van de specifieke toepassingen. Tevens zal 
aandacht worden besteed aan de milieubezwaarlijkheid van antifou- 
lings. 
het verrichten van onderzoek naar de PAK-emissie als gevolg van het 
teren of bitumeren van het onderwaterschip. Het betreft een onder- 
zoek bij binnenvaartschepen, waarbij zowel de emissie door het 
waterstralen alsook de emissie van PAK-verbindingen door uitloging 
in oppervlaktewater zal worden onderzocht. 
het verrichten van onderzoek naar de milieubelasting van het water- 
stralen c.q. schoonspuiten van schepen uit de pleziervaart bij winter- 
bergingen en jachthavens. Bij dit onderzoek zal met name aandacht 
worden gegeven aan de consequenties van het op handen zijnde 
verbod van organotinhoudende antifoulings en de mogelijke alternatie- 
ve antifoulings. 
het verrichten van onderzoek naar de emissie van antifouling bij het 
onderwaterborstelen van zeegaande schepen. 
het inventariseren van maatregelen, het dieurendement en de kosten 
van de maatregelen die genomen zijn bij bedrijven die lozen op 
rijkswater. 
de resultaten van het onderzoek en de inventarisatie zullen gebruikt 
worden om voor de onderscheiden categorieën saneringsmaatregelen 
voor te stellen. Hierbij zal aandacht worden gegeven aan de effectivi- 
teit van de maatregelen alsmede de kosten. Indien mogelijk zullen 
eisen ten aanzien van de vergunningverlening worden geformuleerd. 

De genoemde onderzoeken zijn ten dele uitgevoerd, zie hierna en para- 
graaf 1.3.3. Tegelijkertijd zijn er gegevens verzameld over verfsystemen. De 
ontwikkelingen van de straaltechnieken en verfapplicatie gaan niet zo snel, 
dat hierover na het uitkomen van de interimrapportage veel extra kennis is 
bijgekomen. Daarom is aan de betreffende, uit het interimrapport overge- 
nomen paragrafen niet veel toegevoegd. 
De gegevens met betrekking tot de recreatievaart zijn in de betreffende 
deelrapportage verwerkt. 
Tijdens het vervaardigen van de interimrapportage bestond de indruk, dat 
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het onderwaterborstelen van zeegaande schepen in opkomst zou zijn. 
Daarom was het de bedoeling een onderzoek naar de emissie van antifou- 
ling bij het onderwaterborstelen van zeegaande schepen uit te voeren. Dit 
onderzoek is echter niet uitgevoerd, omdat een toename van deze activiteit 
zich niet heeft doorgezet en het zelfs nog de vraag is, of deze werkzaamhe- 
den op dit moment nog wei voorkomen. Overigens zal in paragraaf 5.1 een 
standpunt hierover worden ingenomen. 
De reeds door de werven getroffen maatregelen zijn geïnventariseerd, 
echter de kosten van deze maatregelen laten zich moeilijk kwantificeren. 
De maatregelen zijn vaak nog in een experimenteel stadium. 
In deze rapportage wordt uitgebreid aandacht besteed aan de mogelijke 
saneringsmaatregelen en aan de kosten ervan. Ten aanzien van de vergun- 
ning verlening worden eisen voorgesteld. 

133. Ondenoek 

De werkgroep heeft ten behoeve van deze rapportage een tweetal praktijk 
onderzoeken laten verrichten. Er is onderzoek uitgevoerd naar de PAK-e- 
missie als gevolg van het teren of bitumeren van het onderwaterschip. Het 
betrof een onderzoek bij werven voor binnenvaartschepen, waarbij zowel de 
emissie door het waterstralen alsook de emissie van PAK-verbindingen door 
uitloging in oppervlaktewater is onderzocht. 
Deze rapportage geeft een antwoord op de volgende vragen: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Is een negatieve bijdrage aantoonbaar, van werven voor binnenvaart- 
schepen, aan de verhoging van de PAK-gehalten in de waterbodem? 
Hoe verhouden zich de verschillende bronnen van de binnenscheep- 
vaart onderling? 
Hoe verhoudt de totale PAK-emissie vanuit de binnenvaart zich tot 
andere bronnen in Nederland? 
Zijn er oplossingen waardoor de emissie van PAK vanuit de binnen- 
scheepvaart kan worden beperkt? 

Een tweede onderzoek is uitgevoerd bij een zeescheepsreparatiewerf waar 
de verschillende afvalwaterstromen zijn geïnventariseerd en is bekeken 
weike behandelingstechnieken voor het afvalwater toe te passen zijn. 

Verder is met een aantal gespecialiseerde bedrijven nagegaan welke sane- 
ringsmaatregelen technisch mogelijk zijn voor de diverse problemen bij de 
verschillende bedrijven. De gegevens van de onderzoeken zijn verwerkt in 
deze rapportage. 
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2. 

2.1. 

2.2. 

OMSCHRIJVING BEDRIJTSTAK 

Inleiding 

In dit hoofdstuk zal achtereenvolgens een indeling worden gegeven van de 
locaties voor conserveringsactiviteiten, de regionale verdeling en de om- 
vang. 
Een aantal jaren geleden kwamen de werven veelvuldig door negatieve 
ontwikkelingen in het nieuws (inkrimpingen, bedrijfsluitingen). Dat is 
inmiddels verleden tijd. Van belang hierbij is de verbeterde economische 
positie van de werven. Hier wordt in paragraaf 2.4. nader op ingegaan. 
Tenslotte komen de bedrijfstakorganisaties aan bod. 

Locaties voor conserveringswerkzaamheden 

De conserveringswerkzaamheden kunnen op zeer uiteenlopende locaties 
worden uitgevoerd, zoals: 

- GROTE WERVEN, beschikkend over dokken/hellingen voor zeesche- 
pen; 

- WERVEN met hellingen edof kleine dokken voor binnenvaart, 
visserij en recreatie; 

- GESPECIALISEERDE ONDERHOUDSBEDRIJVEN (CONSER- 
VERINGSBEDRIJVEN); 
. met een vaste locatie, aan een kade, (overkapt) dok of werkhal 
. zonder vaste locatie, waarbij de werkzaamheden her en der op 

oppervlaktewater plaatsvinden 

Het her en der op oppervlaktewater uitvoeren van conserveringswerkzaam- 
heden is per 1-1-87 niet meer toegestaan. 

Het komt veel voor dat een gespecialiseerd bedrijf de werkzaamheden in 
onderaanneming bij de werven uitvoert. In dit rapport zal geen onderscheid 
worden gemaakt tussen het "eigen" werk en werk door onderaannemers. 
Vergunningverlening dient plaats te vinden aan de werf. De werfeigenaar is 
verantwoordelijk voor de werkwijze op de werf, en de daarmee samenhan- 
gende emissies. 
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zeevaart 

Gron i ngen 9 

23.  Verspreiding van de bedrijven 

binnenvaart j ach tbouu 

4 3 

In onderstaande tabel staan per provincie de werven weergegeven, welke 
over faciliteiten beschikken om schepen droog te zetten voor behandeling 
(nieuwbouw, verbouw en reparatie). In de kolom jachtbouw staan de 
grotere jachtbouwwerven. 

~ ~~ 

Drenthe 

Overijssel 

Tabel 2.1. Aantallen en verspreiding van werven. 
(bron: VNSI, HISWA 1990) 

2 

6 1 

Zee 1 and 

N - Brabant 

4 5 

2 13 

I Gelderland I 1 I 8 I - I 

F levol and 

Nederland 

Ut recht 

Z-Holland 

2 

47 137 15 

Uit de tabel blijkt dat iets meer dan de helft van de bedrijven in Noord en 
Zuid-Holland zijn gevestigd 

2.4. Structuur en economische situatie 

Tot in het recente verleden is er in de scheepsbouw en scheepsreparatie 
sprake geweest van overcapaciteit. Daarbij was het prijsniveau laag. De 
rentabiliteit en de continuïteit stonden steeds onder zware druk. 
Afbouw van capaciteit en arbeidsplaatsen en een marktverbetering hebben 
geleid tot enig herstel in bepaalde deelsectoren. 
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(CBS) 

aantal personen uerkzaam 

2.5. 

1 983 1986 1989 

30.000 21.000 15.800 

Tabel 2.2. Ecomomische gegevens scheepsbouwsector van bedrijven met 
meer dan 10 personen (bron: CBS). 

I omzet (miljarden) I 4,9 I 4,1 1 385 I 

Bedrijfsorganisaties 

De collectieve belangen van de bedrijven worden door een aantal 
organisaties behartigd. Voor de grotere werven de VNSI (Vereniging 
Nederlandse Scheepsbouw Industrie), de Vereniging FME, CWM 
(Contactgroep van Werkgevers in de Metaalindustrie) en de Metaalunie, 
voor de recreatiesector (o.a. jachtwerven) de HISWA. 
De VNSI ontstond in 1988 als bundeling van de CEBOSINE, de 
Scheepsbouwvereniging 'Hoogezand' en de Stichting Nederlandse 
Scheepsbouw Industrie. De VNSI is als brancheorganisatie aangesloten bij 
Vereniging FME. De VNSI vertegenwoordigt ruim tachtig Nederlandse 
werven. 
Bedrijven kunnen tevens aangesloten zijn bij de Vereniging FME, de 
Metaalunie of de CWM. Een aantal scheepsbouw- en 
scheepsreparatiebedrijven is geen lid van een branche-organisatie. 
In zeer veel gevallen worden de conserveringswerkzaamheden op 
scheepswerven niet uitgevoerd door werknemers van de werf zelf, maar 
door onderaannemers. Dit zijn gespecialiseerde straal- en 
schildersbedrijven. Hiervan zijn er in Nederland ca. 180 actief.De 
staalconserveringsbranche wordt vertegenwoordigd door de SSM (Stichting 
Samenwerking Metaalconserveringsbedrijven). 
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3. 

3.1. 

ACTIVITEITEN, TECHNIEKEN EN STOFFEN 

Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de activiteiten en outillages, die noodzakelijk zijn 
bij het stralen en conserveren van mobiele objecten behandeld. Hierbij is 
een onderscheid te maken tussen werven voor de zeevaart, die schepen met 
aangroeiwerende verven behandelen en werven die binnenvaartschepen 
behandelen, waarbij teer wordt toegepast. Activiteiten ten behoeve van 
visserijschepen hebben meestal overeenkomsten met de zeevaart; soms met 
de binnenvaart. De jachtbouw heeft overeenkomsten met de nieuwbouw 
van schepen bestemd voor de beroepsvaart. 
In de beroepsvaart heeft men de keuze uit verschillende straal-, schoon- 
maak- en verfapplicatietechnieken. Deze worden respectievelijk in para- 
graaf 3.3 en 3.4 behandeld. 
In tabel 3.1. wordt een overzicht gegeven van de verschillende outillages en 
technieken, waarbij is aangegeven met welke frequentie de technieken 
worden toegepast. 
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(verklaring afkortingen en tekens in tabel 3.1.) 

or = 
hd = 
hm= 
es = 
ns = 

k w =  
sp = 
af = 
te = 

vc = 

olierandverwijdering 
hogedruk waterstralen 
handmatige voorbehandeling 
éénmalig straalmiddel 
nat of vochtig stralen 
vacuumstralen 
handmatig met kwast of roller 
spuiten 
antifouling 
teer 

frequentie: 
ooo= 
O0 = komt regelmatig voor 
o =  komt incidenteel voor 

(bijna) alle dokken en hellingen van deze soort 

komt niet voor - - -  

1) soort outillage komt slechts één of enkele malen voor 



37 

Tabel 3.1 Overzicht consexveringswerkzaamheden dokkenhellingen 

hd 

000 - 
000 
O 0 0  

O 0 0  
O00  

O 0 0  

O00  

O 0 0  

O 0 0  
O 0 0  - 
O 0 0  

O 0 0  - 

000 - 

000 - 

DO0 

OUT I LLAGE 

1. HELLINGEN 
a. rep. zeevaart 
b. rep. binnenv. 
c. nieuwbouw 
11. GEGRAVEN DOKKEN 
a. rep. zeevaart 
b. rep. binnenv. 
c. nieuwbouw 

2 3 4 5  
hm es m 

- - - -  
o - - 

O 0 0  o - 
- O 0  - 

000 - - 
- 0 0 -  

- O 0 0  - 
O 0 0  - - _ _ _ _  

- O 0 0  - _ _ - -  

o O00 - 
O 0 0  - - 

o o o 
O 0 0  - - 
0 0 -  - 
o - - 

O 0 0  - - 
0 0 -  - 

- - - -  
O 0 0  - - 
0 0 -  - 

- - - -  
O 0 0  - - 
0 0 -  - 

- - - -  
0 0 - -  

O 00 - 
3 o o o O 0 -  - 

a. rep. zeevaart 
b. rep. bimenv. 
c. nieuwbouw 

pont ondok 
a. rep. zeevaart 
b. rep. binnenv. 
u i t  één stuk 
a. rep. zeevaart 
b. rep. binnenv. 

I 
' V I I I .  SCHEEPSLIFTEN 
la. rep. zeevaart 
b. rep. binnenv. 

LANGS/DUARSHELLINGEN 
V. VERHARD 
getijdewater 
a. rep. zeevaart 
b. rep. binnenv. 
c. nieuwbouw 
vast uaterpei l  
a. rep. zeevaart 
b. rep. binnenv. 
c. nieuwbouw 

V I .  ONVERHARD 
getijdewater 
a. rep. zeevaart 
b. rep. binnenv. 
c. nieuwbouw 
vast uaterpei l  
a. rep. zeevaart 
b. rep. binnenv. 
c. nieuwbouw 

V I I .  SCHROEVENDOKKEN 
a. rep. zeevaart 
b. rep. binnenv. 

- 
1 
or - 
O 

O 
O 

- 
O 
O 

- 

O 

O 
O - 

O 
O 

O 
O 

- 

O 

O 

- 
- 
O 
O - 

Voorbehandeling I Conserveren IOp 
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3.2. Ouîiliages en activiteiten 

3.2.1. Outillages 

De scheepsbouw en scheepsreparatie beschikt over verschillende outillages 
in diverse uitvoeringen en situaties waar de werkzaamheden kunnen 
plaatsvinden. In onderstaand schema staan alle mogelijke faciliteiten 
weergegeven. 

DWARS HELLING VERHARD/ONVERHARD: 
LANGS HELLING I VAST WATERPEIL/GETIJDE 
GEGRAVEN DOK 
DRIJVEND DOK 
S CHEEPS LI FT 
SCHROEVENDOK 

OVERDEKT/ 
NIET OVERDEKT 

Er zijn hellingen, dokken, scheepsliften en schroevendokken, weike al dan 
niet overdekt zijn. Hellingen zijn verhard of onverhard. Dokken kunnen zijn 
gegraven of zijn drijvend uitgevoerd. De werven liggen aan water met een 
vast waterpeil of aan getijde water. Dit laatste kan vooral problematisch 
zijn voor hellingen (deze komen bij vloed deels onder water te staan). 
De oudste nog bestaande hellingen zijn zo’n 100 jaar geleden aangelegd. 
Veel hellingen zijn circa 60 jaar oud. De eerste nog bestaande dokken zijn 
zo’n 80 jaar geleden gebouwd. Veel drijvende dokken zijn ca. 50 jaar oud. 
De laatste 20 jaar zijn er geen nieuwe dokken gebouwd. 
Bij het ontwerp en de bouw van de faciliteiten was uiteraard geen rekening 
gehouden met de huidige milieu-eisen. Het zal daarom moeilijk worden om 
zonder hoge kosten in de oude outillages waar in de loop van de tijd vrijwel 
geen aanpassingen zijn gepleegd, de noodzakelijke milieumaatregelen te 
implementeren. 
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e. 

Figuur 1. Langs helling 
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Figuur 2. Gegraven dok 
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Figuur 3. Drijvend dok 
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3.2.2. 

3.23. 

Activiteiten binnenvaart 

In Nederland zijn volgens de Internationale Vereniging Het Rijnschepenre- 
gister (IVR) ongeveer 7850 binnenvaartschepen in de vaart (gegevens van 
maart 1989). Deze schepen komen gemiddeld eens in de twee tot vier jaar 
op de werf voor inspectie, onderhoud of herstelwerkzaamheden. De 
schepen worden dan drooggezet in een dok of op een helling getrokken. 
Onder hoge druk wordt vervolgens het onderwaterschip met water (leiding- 
of oppervlaktewater) schoongespoten zodat aangroei en eventuele roest- en 
losse teerdelen worden verwijderd. Over het algemeen wordt hiervoor 
leidingwater gebruikt echter, bij werven gelegen in zoet oppervlaktewater 
wendt men ook wel het water uit de haven aan. De druk variëert per werf 
tussen de 60 en 300 bar. Uit gegevens van 8 werven bleek de gemiddelde 
toegepaste waterdruk 180 bar te zijn. 
Nadat het schip is schoongespoten en gerepareerd worden er meestal twee 
nieuwe teerlagen opgebracht. 

Activiteiten zeevaart 

De procedure bij het onderhoud van zeegaande schepen is in het algemeen 
als volgt: periodiek (om de twee tot vier jaar) worden de antifouling en 
eventueel andere verflagen bijgewerkt danwel vernieuwd. De schepen 
worden het dok in gevaren, gepositioneerd en vastgelegd, waarna het water 
uit het dok wordt gepompt. Vervolgens wordt het achtergebleven slib 
teruggespoten naar de haven, waarna het conserveringsproces aanvangt. 
In het geval van een helling wordt het schip met behulp van lieren op het 
droge getrokken. 

In het conserveringsproces zijn 3 hoofdactiviteiten te onderscheiden: 

- allereerst wordt de romp (tot de waterlijn) gewaterstraald. De toege- 
paste waterdruk bedraagt maximaal 250 bar (VNSI). Het waterver- 
bruik per hoge drukspuit bedraagt circa 120 Vmin aan leidingwater. 
Deze activiteit duurt, afhankelijk van het oppervlak, 4 tot 8 uur. 
Indien een olielijn op het schip aanwezig is, wordt bij hoge uitzonde- 
ring vóór het hoge druk spuiten een detergent geneveld; 

- de volgende behandelingsstap is, indien nodig, het gritstralen. Door 
middel van het gritstralen worden de antifouling laag en eventueel 
andere verflagen (b.v. primer) opgeruwd danwel geheel of gedeeltelijk 
verwijderd. 
Het gritstralen wordt uitgevoerd met smeltslakgrit. Het gebruikte grit 
wordt soms, nadat eerst een primerlaag is aangebracht, opgeruimd 
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33. 

van de dokvloer. Veelal wordt echter een werkwijze gehanteerd 
waarbij het grit blijft liggen tot na het verfspuiten. Het geheel (grit 
plus verfstof) wordt dan tegelijk, vóór het uitdokken, uit het dok 
verwijderd. 
Op heliingen wordt, op een enkele uitzondering na, in verband met 
slijtage van de lieren niet gegritstraald. 

- als laatste stap wordt het verdere verfsysteem, waarin de antifouling, 
aangebracht. Een gedeelte van het verfsysteem en van de daarin 
aanwezige antifouling dat op de dokvloer is neergeslagen, namelijk het 
deel dat niet op de dokvloer is gehecht, verdwijnt normaal gesproken 
met het vollopenfieegtrekken van het dok. 

De bouw van nieuwe schepen geschiedt heden ten dage veelal geheel 
overdekt. Soms worden secties van schepen in een loods gebouwd, welke 
dan buiten (op een helling) worden samengevoegd. De afbouw gebeurt 
vaak aan de kade. 
Hogedruk reinigen is niet van toepassing. Gritstraalwerkzaamheden komen 
slechts sporadisch voor, bijvoorbeeld van lasnaden. Het spuiten van verf 
komt periodiek voor bij deze nieuwbouwwerven. 

Straal- en schoonmaaktechnieken 

Er kan een hoofdonderscheid worden gemaakt tussen droogstralen, natstra- 
len en het bikken/borstelen. Hierbij is dan weer een nadere onderverdeling 
mogelijk. In onderstaand schema is een onderverdeling weergegeven van 
(mogelijk) toe te passen straal- en schoonmaakmethoden ten behoeve van 
scheepsbouw- en onderhoud. 

DROOGSTRALEN 

NATSTRALEN 

BIKKEN/ 
BORSTELEN 

MET 
STRAALMIDDEL 

ZONDER 
STRAALMIDDEL 
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De meest bekende vorm van droogstralen is wel het z.g. gritstralen. Het 
gritstralen kan variëren van het licht opruwen van de oude verflaag tot het 
geheel blank stralen van het te behandelen oppervlak. Hierbij wordt een 
hard, korrelvormig materiaal met grote kracht op het te behandelen 
oppervlak geblazen (pneumatisch stralen) of geslingerd (werpstralen). Bij 
het pneumatisch stralen wordt hiervoor veelal gebruik gemaakt van een 
eenmalig straalmiddel op basis van smeltslak. Bij het werpstralen vindt in 
het algemeen hergebruik van straalmiddel plaats. Straalmiddelen met een 
hoge uitloogbaarheid in water (bv koperslak) worden in Nederland bij 
scheepsonderhoud niet of nauwelijks meer toegepast. Sinds kort bestaat de 
mogelijkheid om straalmiddel naar een gespecialiseerd bedrijf af te voeren, 
waar het voor hergebruik of nuttige toepassing (voor een ander doel dan 
het oorspronkelijke) geschikt wordt gemaakt. Hergebruik is voor de werven 
vooralsnog om diverse redenen niet aantrekkelijk c.q. niet mogelijk. Ener- 
zijds door de hogere prijs, anderzijds doordat uit verftechnisch oogpunt er 
grote twijfels zijn over de geschiktheid van dit grit voor toepassing op 
scheepswerven. 
Bij de klassieke werkwijze ontstaat bij het gritstralen een aanzienlijke 
stofemissie. Een gritstraalmethode waarbij nagenoeg geen verspreiding naar 
de omgeving optreedt is het vacuümstralen of borstelstralen. Het gebruikte 
straalmiddel wordt met de verfresten en stof teruggezogen en gescheiden 
en kan vervolgens opnieuw worden gebruikt. Deze vorm van stralen wordt 
echter zowel om economische als technische redenen nog niet toepasbaar 
geacht voor de behandeling van grote (gebogen) oppervlakken. 
Bij vochtipstralen wordt met behulp van een waterkransje rond de straal- 
mond een kleine hoeveelheid water aan het straalmiddel toegevoegd. Dit 
resulteert in een vermindering van de stofontwikkeling. Omdat de hoeveel- 
heid water gering is treedt op het gestraalde oppervlak nagenoeg geen 
roestvorming op. 
Bij natstralen wordt met een mengsel van grit en water gewerkt. 
Voordeel hiervan is dat er weinig stofontwikkeling optreedt. Als nadeel 
geldt het ontstaan van vliegroest. 

Het IaFedruk waterreinieen gebeurt met een waterdruk van 10 tot 15 bar, 
dus enkele malen de druk van een waterleiding. Deze bewerking wordt bij 
onderhoudswerkzaamheden gebruikt voor het verwijderen van grote 
hoeveelheden loszittend vuil. 
Hoeedruk - waterreinigen - wordt uitgevoerd bij drukken tot 700 bar. In de 
praktijk wordt meestal op werven tot 250 bar waterdruk gewerkt. Bij deze 
bewerking worden aangroei op het ondenvaterschip en eventueel loszitten- 
de verf en roest verwijderd. 
Bij suDerhogedruk - waterreinigen - kan bij drukken boven 1OOO bar verf en 
roest van de scheepshuid worden verwijderd. Er is ook een toepassing 
waarbij straalmiddel aan het water wordt toegevoegd. 
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3.4. 

De techniek is nog tamelijk nieuw en er is dan ook nog betrekkelijk weinig 
ervaring mee opgedaan. 
Bij het bikken en borstelen kan door het nemen van betrekkelijk eenvoudi- 
ge maatregelen zoals opvangen en opvegen ontoelaatbare waterverontreini- 
ging worden voorkomen. 

De milieubezwaarlijkheid van het gritstralen wordt overwegend bepaald 
door de samenstelling van de te verwijderen verflagen. De milieubelasting 
door straalmiddel zelf kan door een juiste keuze van dat middel worden 
geminimaliseerd. Bij gebrek aan technisch èn economisch acceptabele 
technieken is het gebruik van alternatieve straalmethodieken, teneinde de 
milieubelasting te verminderen, zeer beperkt. Bij droogstralen dienen de 
maatregelen zich te richten op. de voorkoming van stofverspreiding. Bij 
natstralen is het opvangen en behandelen van het spuitwater noodzakelijk. 
Als gevolg van het eerder in gang gezette beleid voor de rijkswateren is 
reeds enige ervaring opgedaan met de mogelijkheden voor sanering. 

Verfapplicatie 

Voor het aanbrengen van verfsystemen op schepen worden de volgende 
technieken toegepast : 

KWASTEN EN ROLLEN 
VERFSPUITEN 

Voor de schepen uit de binnenvaart, recreatievaart en gedeeltelijk ook de 
visserij wordt bij de verfapplicatie veelal gebruik gemaakt van de kwast of 
roller. Het spuiten van verf wordt er slechts sporadisch toegepast. Bij 
drooggezette schepen is daardoor het risico van waterverontreiniging door 
verfverliezen tijdens applicatie gering. 
Bij verfspuiten kan een onderscheid worden gemaakt tussen pneumatisch 
spuiten en airless spuiten. Bij pneumatisch spuiten wordt per uur aanmer- 
kelijk minder verf opgebracht dan bij het airless spuiten. Vandaar dat bij de 
bouw en het onderhoud van de grote schepen vrijwel uitsluitend het airless 
spuiten wordt toegepast. Door verwaaiing van verfnevel kunnen bij het 
verfspuiten aanzienlijke spuitverliezen optreden (zie tabel 3.2.). Er is 
onderzoek gaande naar industriële toepassing van electrostatisch spuiten in 
de buitenlucht. Bij deze applicatietechniek wordt het spuitnevelverlies 
aanzienlijk beperkt. 
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Methode 

Tabel 3.2. Verfverliezen bij diverse applicatiemethoden (Bron; VOM 1990) 

Procent 

3.5. 

~~~ ~ 

kwasten en ro l  ten, hal ten 

kwasten en rollen, buiten 

0 - 5  

2 - 5  

air less spuiten, buiten 

I pneunatisch, hallen 1 5 0 - 6 0  I 
5 - 45 

Conserveringsmiddelen 

In onderstaand schema wordt een overzicht gegeven van de toepassing van 
conserveringsmiddelen in de scheepvaart: 

BINNENVAART - TEER 

V I S S E R I J  - VERFSYSTEMEN INCL. ANTIFWLING-TEER 

ZEEVAART - VERFSYSTEMEN INCL. A N T I F W L I N G  

RECREATIEVAART - VERFSYSTEMEN INCL. A N T I F W L I N C  TEER 

Het aantal typen conserveringsmiddelen is beperkt. Het betreft veelal typen 
op basis van chloorrubber, epoxy, alkyd, etc. De conservering wordt uit 
meer lagen opgebouwd, zoals corrosiewerende primers, tussenlagen en een 
toplaag. Het onderwatergedeelte van zeegaande schepen wordt vrijwel altijd 
voorzien van een aangroeiwerende verflaag (antifouling). Als onderlaag 
voor deze antifouling worden ondermeer produkten gebruikt op basis van 
teer (epoxy) en chloorrubber. In plaats van verfsystemen kan voor de 
conservering van de scheepshuid ook (pure) teer worden gebruikt. 

De milieubelasting wordt bepaald door de samenstelling van de verf- en 
teersoorten en de eventueel toegepaste antifouling in samenhang met de 
toegepaste conserveringstechniek. Daarbij wordt milieubelasting ook 
bepaald door de uitloging in oppervlaktewater en de verdamping naar de 
lucht. Het gaat hierbij om zware metalen, organische oplosmiddelen, PAK- 
verbindingen (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en biociden 
(antifouling). 

Het huidige gebruik van antifouling, waarvan organotin- en koperverbindin- 
gen de meest aansprekende voorbeelden Zijn, wordt gezien als een groot 
milieuhygiënisch probleem. In de zeescheepvaart wordt het gebruik van 
antifouling gezien als een duidelijke economische noodzaak. Een schip met 
aangroei (fouling) heeft slechtere vaarprestaties en het brandstofverbruik 
neemt bijna exponentieel met de dikte van de foulinglaag toe. 
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Voor de typering van de antifoulings kan worden uitgegaan van de volgen- 
de onderverdeling: 

ZACHTE ANTIFOULING 

HARDE ANTIFOULINGS 
LEACHING ANTIFOULINGS 

SELFPOLISHING ANTIFOULINGS 

De leaching antifoulings: 
De werking van de leaching antifoulings is gebaseerd op een diffusie/uit- 
loogproces. Deze aangroeiwerende verven kunnen verder worden onder- 
scheiden in zachte en harde antifoulings. 
De zachte antifouiings bestaan uit een bindmiddel en een natuurlijke hars 
die langzaam in water oplost. Op die manier komen de aangroeiwerende 
stoffen (koperoxyde) vrij. De verffilm blijft maar gedeeltelijk bestaan. Het 
restant antifouling is eenvoudig af te spuiten. 
Van de harde antifoulings blijft het bindmiddel (chloorrubber of vinylhar- 
sen) intact en treden de aangroeiwerende stoffen (organotin of koperoxyde) 
door diffusie uit de verf. De verffilm blijft bestaan en moet voordat een 
nieuwe laag wordt opgebracht worden weggeschuurd. De werking van 
leaching antifoulings is dus gebaseerd op een diffusie/uitloogproces. De 
biocide afgifte zal exponentieel in de tijd afnemen, d.w.z. in het begin is de 
afgifte zeer hoog, maar al spoedig daalt deze zeer sterk om uiteindelijk tot 
een zodanig laag niveau te dalen dat de uitloging te gering is om aangroei 
tegen te gaan. Op dit punt is echter nog lang niet alle gif  in de verflaag 
verbruikt. 
Als biocide wordt vooral koper (1)oxide gebruikt, meestal in kombinatie 
met tributyltinverbindingen of andere biociden (zie bijlage 3). 

In tabel 3.3 staan de verschillende werkzame stoffen en de gewichtspercen- 
tages van het (natte produkt) weergegeven zoals deze op dit moment in de 
aangroeiwerende verven worden toegepast. 
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BIOCIDE Max. % 

Tabel 3.3 Biociden in antifoulingverven (Bron; VROM 1990) 

Ca. % 

~~ ~~ 

Koperresinsst 8.4 

Koper th i ocyenss t 17 

I Koper(1)oxide I 70.9 I 31*7 I 

8.4 

?0,6 

T r i f  eny 1 t inch lor  i& 

2-Methyl-4R-S-triazinc 

Meneb 

*) Van dit produkt geen opgave van gehalten. 

De organotinhoudende antifoulings hebben gemiddeld een koper- en 
organotingehalte van respectievelijk 25 en 6%. De koperhoudende antifou- 
lings hebben gemiddeld ook een kopergehalte van 25%. 

De leaching antifoulings op organotin basis geven ca. 1,5 jaar bescherming 
en die op koperbasis geven ca. 0,5 jaar bescherming tegen aangroei. 
De grote nadelen van deze antifoulings liggen dus in het oneconomisch 
gebruik van de biociden ("overkill" in het begin, aan het eind blijft nog 
biocide achter in de uitgeloogde laag) en de beperkte levensduur. 

SelfpolishinP antifoulinq 
Door de ontwikkeling van copolpeer- en organotin verbindingen werden 
zo'n vijftien jaar geleden de selfpolishing antifoulings in de handel gebracht. 
De werking van selfpolishing antifoulings is gebaseerd op een hydrolyse van 
het bindmiddel. Bij dit type slijt het produktpolymeer langzaam van de 
romp van het schip af waardoor de wand glad blijft en het schip een gunstig 
energieverbruik heeft. De organotinverbinding (triiutyltinhydroxide) komt 
bij dit type niet exponentieel maar lineair in de tijd Vrij. De bescherming 
tegen aangroei is dan ook afhankelijk van de opgebrachte laagdikte en 
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bedraagt maximaal 3-4 jaar. Het voordeel van deze verven naast de langere 
levensduur is dat er geen "overkill" in het begin is. Daarnaast is het over- 
schilderen aanzienlijk eenvoudiger, omdat er geen oude lagen vemijderd 
behoeven te worden. Een zwak punt is de bescherming bij langdurig 
stiliiggen. Daarom worden aan selfpolishing antifoulings veelal koperverbin- 
dingen toegevoegd. 

Circa 70% van de zeeschepen die op Nederlandse reparatiewerven worden 
behandeld, bezit een zelfslijpende coating, 30% van de schepen heeft een 
harde antifouiing. 

In 1992 wordt naar verwachting een EG regelgeving inzake het gebruik van 
organotin als antifouling van kracht. Deze regelgeving houdt in dat het 
gebruik van organotin op schepen met een lengte kleiner dan 25 meter zal 
worden verboden. In Nederland is een dergelijk verbod voor kleine schepen 
op 1 - 1 - 1990 van kracht geworden. Naar verwachting zullen dan de 
organotinverbindingen in antifoulings voor deze schepen worden vervangen 
door koperverbindingen. Voor de beroepsvaart is deze regeling nauwelijks 
van betekenis. 

Teemrodukten 
Teerprodukten worden voornamelijk in de binnenvaart toegepast. De reden 
hiervan is de anti-corrosieve werking, de eenvoudige verwerking, de goede 
overschilderbaarheid en de lage prijs. Verder heeft men van aangroei in 
zoete wateren veel minder last dan in zoute wateren. 
De produkten bestaan bijna volledig uit steenkoolteerpek. Dit is een residu 
van de destillatie van ruwe steenkoolteer, wat een ahalprodukt is van de 
cokesfabrikage uit steenkool. Steenkool wordt hierbij onder uitsluiting van 
lucht sterk verhit. 
Naast de regulier toegepaste verven op steenkoolteerpek basis worden in 
de binnenvaart soms epoxyteerverven gebruikt. Op zeegaande schepen 
worden deze produkten veelal toegepast als onderlaag. Epoxyverven 
bestaan uit twee componenten en bevatten ongeveer 30% steenkool- 
teerpek. 
Andere produkten welke in principe geschikt zijn voor toepassing op de 
scheepshuid zijn koolteerbitumen (20% steenkoolteer), bitumen, alumini- 
um/bitumen, 'straight' epoxy en chloorrubberverven. In paragraaf 5.2. 
worden de zojuist genoemde produkten met elkaar vergeleken. 

Bij het onderzoek van de binnenvaart is ingeschat dat er jaarlijks 700 ton 
teer wordt toegepast (DBWEIZA 1990). 
Een inschatting van de gebruikte hoeveelheden aangroeiwerende verven en 
teerprodukten door zeegaande schepen is, gezien het internationale karak- 
ter, niet te maken. Het gebeurt regelmatig dat de schepen de verf van 
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elders meenemen, om in Nederland te worden opgebracht. Omgekeerd kan 
het gebeuren dat een deel van de via een Nederlands distniutiepunt 
geleverde verf bij vertrek van het schip aan boord wordt meegenomen. 
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DE EMISSIES 

Inleiding 

De gebruikte verfsystemen door de beroepsvaart kunnen op verschillende 
momenten een belasting naar het milieu vormen. In onderstaande figuren 
staan deze momenten weergegeven voor de binnenvaart en de zeegaande 
schepen. 

aanbrengen teer 

verdenping 

nieuue teerlaag 

s l i  jtage i i  
I 

verouderde teerlaag 

I !  

uitloging P 
T 

waterstralen 

emissie naar 
watersysteem 

achterblijvende Laag 

Figuur 4. De verfkringloop bij de binnenvaart (teerprodukten) 
(Bron: DBW/RIZA 1990) 
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De emissie naar de buitenlucht bestaat uit het verdampen van oplosmidde- 
len en PAK'S uit de teer, bij drogen. De emissie naar het oppervlaktewater 
bestaat uit de uitloging tijdens het varen en stilliggen in de haven, slijtage 
tijdens het varen en het hoge druk waterstralen op de helling. Slijtage van 
de teerlaag van binnenvaartschepen door het varen in ondiepe rivieren kan 
een behoorlijke emissie geven. Hierop wordt in paragraaf 4.2.1. nader 
ingegaan. 

sarbrmgen verf r 4 

natte verse verf 
I 

verdenpi ng 

droge verse verf 

I uitloging 

uitgeloogd verfsysteem 

veruaai ing 

emissie naar I- watersysteem 

T T T 
I 

- 
achterbtijvencie l a a g 1  L 

Figuur 5. De verfkringloop bij zeegaande schepen 
(Bron: DBW/RIZA 1990) 

Bij zeegaande schepen wordt de verf veelal op de huid gespoten wat 
verwaaiing van de verf kan geven. Het stralen bestaat, zoals in paragraaf 
3.2.1. is aangegeven, uit hoge drukwaterstralen en gritstralen. Bij het 
gritstralen kan, zeker wanneer dit droog gebeurt, ook verwaaiing optreden. 
Slijtage speelt bij zeegaande schepen een veel minder grote rol dan bij 
binnenvaartschepen. 

De emissies door verdamping, slijtage en uitloging komen diffuus in het 
milieu. De verdamping van milieubezwaarlijke stoffen valt verder buiten het 
kader van deze rapportage. De andere diffuse bronnen, slijtage en uitloging 
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worden hierna verder uitgewerkt. 
De emissies door het waterstralen en verwaaiing komen bij de werf als 
puntbron in het milieu. Het afvalwater dat periodiek vrijkomt bij het 
waterstralen, zal door cumulatie plaatselijk rond de helling de waterbodem 
met hoge gehalten kunnen belasten. Van belang hierbij is de hoeveelheid 
en hoedanigheid van het afvalwater, alsmede de bezwaarlijkheid en de 
vrachten van de te lozen stoffen. 
Zo mogelijk zal één en ander per vaartuig, per bedrijf en landelijk 
gepresenteerd worden. 

4.2. Diffuse bronnen 

4.2.1. Diffuse bronnen binnenvaart 

Afhankelijk van het opgebrachte type verf zullen milieubezwaarlijke stoffen 
zoals organotin, koper en PAK's diffuus in het oppervlaktewater terecht 
komen. PAK's komen voornamelijk Miij in de binnenvaart. 

Sliitage 
Slijtage treedt voornamelijk op aan de (platte) bodem van het (binnen- 
vaart)schip. Bij de proeven is waargenomen en bij navraag bij scheepswerf- 
eigenaren is gebleken, dat grote gedeeltes van de bodem bij sommige 
schepen kaal zijn. Dat betekent dus plaatselijk een emissie van 100% van 
de opgebrachte verf. Uit gegevens van de IVR (maart 1989) blijkt dat de 
gemiddelde lengte, breedte en diepgang van de Nederlandse binnenvaart- 
vloot respektievelijk 54 m, 7,l m en 2,4 meter is. Het natte oppervlak is 
dan van de bodem (54 * 7,l) 380 m2 en van de zijgangen (54 * 2,4 * 2 / 2 ) 
130 m2. Aangezien de binnenvaartschepen niet altijd de maximale (geladen) 
diepgang hebben, is bij de berekening uitgegaan van de halve diepgang. In 
het totaal heeft het gemiddelde binnenvaartschip dus 510 m2 nat oppervlak. 
Het oppervlak van de bodem wordt hiermee geschat op 75% van het natte 
oppervlak (DBWEIZA 1990). 
Uit het binnenvaartonderzoek bleek, wanneer uitgegaan wordt van maxima- 
le slijtage, dat 50% van de PAK's (6 v Borneff) van de opgebrachte teer 
tijdens het drogen in de lucht verdwijnt en 38% afslijt. 
Door de binnenvaart wordt ca. 20 g PA.K/mz opgebracht. Door verdamping 
zal 10 g P M m 2  verdwijnen, zodat na droging op het schip ca. 10 g PAK- 
/m2 aanwezig is. Door slijtage zal O - 38% diffuus in het water terechtko- 
men. 

Uitloging 
Uit onderzoek is gebleken, dat de uitloging van PAK's vanuit teerprodukten 
aanzienlijk is. Geschat wordt dat 50% van de PAK's in de opgebrachte, 
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gedroogde verf uitloogt (DBW/RIZA 1990). 
De gedroogde verf bevat zoals hiervoor is aangegeven nog 10 g PAK/m2. 
De uitloging wordt geschat op ca. 5 g PAK/m2. Deze uitloging zal, afhanke- 
lijk van de mate van afslijten van de bodem, plaatsvinden vanuit 25 - 100% 
van het natte oppervlak van de scheepshuid. Door uitloging zal ca. 6 - 25% 
van de PAK'S in het oppervlaktewater terechtkomen. 

Resumerend zal door de binnenvaart 25 - 45% van de oorspronkelijk met 
de verf opgebrachte PAK's diffuus in het oppervlaktewater komen. 

Van deze diffuse bronnen kunnen de landeliike vrachten vervolgens worden 
ingeschat. 
Bij de IVR staan 7850 schepen (maart 1989) geregistreerd (Zie par. 3.2.2.). 
In de vorige paragraaf is berekend dat het gemiddelde totale natte opper- 
vlak 510 m2 is. Aangezien de schepen minimaal 1 keer in de twee tot vier 
jaar op de werf voor inspectie, onderhoud of herstelwerkzaamheden 
komen, wordt aangenomen dat ook gemiddelde frequentie van stralen en 
conserveren 1 keer per drie jaar bedraagt. Per jaar wordt dan circa 
1.340.000 m2 scheepshuid behandeld. Met een liter teer (s.g. 1,3 kg/l) kan 
per keer 5 m2 scheepshuid behandeld worden. Een schip wordt per behan- 
deling 2 keer geteerd. 
Het jaarlijkse verbruik aan teer is volgens deze berekeningen 700 ton. Deze 
hoeveelheid bevat 28 ton PAK. Hiervan wordt jaarlijks 14 ton naar de lucht 
geëmitteerd bij het drogen van de verf. 
Tijdens het varen wordt jaarlijks 7 - 13 ton geëmitteerd. 

4.2.2. Diffuse bronnen zeevaart 

Uitloging 
Met name bij aangroeiwerende verven valt te verwachten dat de totale 
vrachtbelasting door uitloging groter is dan de belasting bij de werf, aange- 
zien de aangroeiwerende werking berust op de afgifte van biociden. 
Deze afgifte vindt voornamelijk plaats tijdens de vaart. Omdat deze sche- 
pen slecht een relatief zeer korte periode in de haven komen, zullen de 
biociden voornamelijk op zee in het water terecht komen. In 1985 deden er 
volgens het Rotterdams havenbedrijf 31.000 schepen deze haven aan, en de 
gemiddelde verblijftijd was 3 dagen (J. Ros 1987). 
Toch kunnen schepen, wanneer zij pas zijn geverfd en na het te water laten 
een tijd bij de werf blijven liggen (voor afbouwen), plaatselijk aanzienlijk 
uitlogen. 
Ter oriëntatie zijn in een dok monsters bij een pas geschilderd (zeegaand) 
schip genomen. Het schip in het afgesloten dok was, nadat een zelfslijpende 
antifouling was opgebracht, drijvend gemaakt. Vervolgens heeft het 37 
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dagen kunnen uitlogen waarna de monsters zijn genomen. In deze periode 
was de koperconcentratie in het dok vertienvoudigd, van 11 pg/i tot 100 
pgA aan het einde van de periode. 
Voor tin was geen verhoging gevonden. Deze resultaten zijn een logisch 
gevolg van de werking van zelfsiijpende aangroeiwerende verven. De koper 
komt vrij bij het stilliggen en de organotin komt vrij door wrijving tijdens de 
vaart (zie paragraaf 3.5.). 
Het dok bevatte tijdens de monstername 25.500 m3 water. De vracht aan 
koper na 37 dagen was dus 525 kg (natte oppervlakte schip; 1500 m'). 
Bekend is dat de uitloging van koper in de tijd exponentieel afneemt. De 
vrijgekomen vracht van 2,25 kg zal dan ook vooral in de eerste paar dagen 
na de tewaterlating zijn uitgeloogd. 

Volgens De la Court is het chloridegehalte van het omringende water, naast 
al dan niet varen van invloed op de uitloging (De la Court 1973). Met de 
gegevens van De la Court zijn door het R N M  berekeningen uitgevoerd 
voor het bepalen van de koperemissie door uitloging in de Rotterdamse 
haven. Voor 31.000 schepen met een gemiddeld oppervlak van 5.000 m2 
wordt de maximale koperemissie geschat op 10 todjaar (aangenomen dat 
alle schepen met koperhoudende verven zijn behandeld en een gemiddelde 
verblijftijd van 3 dagen) (J.Ros 1987 en VROM 1990). 
Verwacht kan worden dat de uitloging van koper bij net behandelde 
schepen het grootst is. Door het RIVM is ook hiervoor een berekening 
uitgevoerd. Ais met dezelfde uitgangspunten wordt gerekend (3 dagen en 
5000 m2> en er in een jaar maximaal 800 schepen zijn behandeld, komt men 
op een schatting van 8 ton per jaar (J.Ros 1987 en VROM 1990). 
Aangenomen dat de 2,25 kg welke gemeten is in het dok, wijgekomen is in 
de eerste drie dagen, dan is ook de koperemissie voor 800 behandelde 
schepen (5000 m2, 3 dagen verblijftijd) in te schatten. Deze komt op ruim 6 
ton per jaar. Dit komt overeen met de schatting van VROM. 

Van de uitloging van organotin vanuit de zeescheepvaart zijn geen kwanti- 
tatieve gegevens beschikbaar. Verwacht mag worden dat deze uitloging 
vanuit zeifpolijstende antifouiing plaatselijk, in de havens, relatief laag zal 
zijn (alleen van varende schepen). Bij harde antifouiing is er een hogere 
uitloging van organotin te verwachten. 

43. Puntbronnen 

43.1. Verontreiniging door gritstraal- en verfappiicatie-activiteiten 

i: 

Bij het stralen van de scheepshuid zal er bij een open dok of helling fijn 
grit en verf wegwaaien. Hierdoor zal het nabij gelegen oppervlaktewater 
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verontreinigd raken. 
Ook bij het verspuiten van verf treden er emissies op richting oppervlakte- 
water. Voor verfapplicateurs is het vaak onmogelijk de optimale spuithoek 
te hanteren. Vooral deze verse verf bevat (nog) hoge biocidegehalten. 
De hoeveelheden die verwaaien zijn afhankelijk van de windkracht en de 
gehanteerde werkwijze. Ze kunnen bij verfspuiten oplopen tot tientallen 
procenten (zie paragraaf 3.4. tabel 3.1). Deze overspray komt voor het 
grootste deel terecht op de dokwand, dok- of hellingvloer. Echter een 
gedeelte geraakt direct of indirect in het oppervlaktewater. Bij kwasten en 
rollen van verf is de emissie vanuit de verfapplicatie minimaal. 

43.2. Afvalwater binnenvaart 

Het afvalwater van werven voor binnenvaartschepen bestaat uit het water 
dat vrijkomt bij het hogedruk schoonspuiten van het onderwaterschip. Dit 
water kan vermengd zijn met regenwater en bij gegraven dokken met 
lekwater (dokdeur) en grondwater. 

Hoeveelheden. 
Gemiddeld wordt er voor het waterstralen 17 liter water per m2 gebruikt 
(zie tabel 4.1.). Een gemiddeld binnenvaartschip heeft een nat oppervlak 
van 510 m2 (zie ook paragraaf 4.2.1.). Per schip zal er daarom ca. 9 m3 
water worden gebruikt. 
Landelijk wordt er jaarlijks ca. 1.340.000 m2 scheepshuid afgespoten. 
Hiervoor is dan ca. 23.000 m3 water nodig. 

Vuilemissies. 
Bij een vijftal werven is een schip onder hogedruk afgespoten, waarbij het 
vrijkomende afvalwater is opgevangen en het PAK-gehalte gemeten is. 
In tabel 4.1. is een overzicht van het gemeten waterverbruik en de concen- 
traties van de het opgevangen straalwater gegeven. Op basis van het 
waterverbruik en het PAK-totaalgehalte is de PAK-emissie per m2 te 
berekenen. 
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Tabel 4. Waterverbruik en PAK-emissie per m2 gestraald oppervlak voor 
de vijf onderzochte schepen 

~~ 

16,4 O, 25 

16.5 O,O7 

I I 1  I 28,2 I O,2O 

Uit het onderzoek volgt, dat er bij het waterstralen gemiddeld 0,25 g 
PAK/mZ wordt verwijderd. 
Per gemiddeld binnenvaartschip wordt er 510 mz afgespoten. Daaruit volgt 
dat 128 g PAK per schip vrijkomt. 

Een gemiddelde binnenvaartwerf hellingt of dokt (droogzettingen) ca. 100 
schepen. Hierdoor wordt de jaarlijkse PAK-emissie voor zo'n werf geschat 
op ca. 13 kg. 

433. Afvalwater zeescheepsreparatie 

Op zeescheepsreparatiewerven komt bij het conservenngsproces, zoals in 
paragraaf 3.2.3. reeds is aangegeven, meermalen afvalwater vrij. Namelijk, 
bij het onder hoge druk afspuiten van de romp en bij het eventueel naspui- 
ten van de werkvloer na gritstralen en verfapplicatie. Dit afvalwater kan 
vermengd zijn met diverse andere afvalwaterstromen. 
Op hellingen en drijvende dokken zijn dit afvalwaterstromen afkomstig van 
het schip, zoals ballast-, koel- en kombuiswater. Bij gegraven dokken 
komen daar de afvalwaterstromen van het dok bij, zoals lekwater (bij de 
dokdeur) en opwellend grondwater. Wanneer de faciliteit niet overdekt is, 
kan het regenwater ook verontreinigd raken. 

De vrijkomende hoeveelheden afvalwater en de vuilemissie zijn afhankelijk 
van de tijdsduur van het afspuiten, de werkwijze, de weersomstandigheden 
en het type en merk antifouling alsmede van de uitvoering, grootte en 
conditie van de faciliteit. Deze zuilen per schip, per dag en per werf 
variëren. De landelijk vrijkomende hoeveelheden bedrijfsafvalwater bij dit 
type werven is daarom zelfs bij benadering niet in te schatten. 
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Hoeveelheden. 
Ter indicatie wordt hierna de hoeveelheid te behandelen afvalwater 
weergegeven. De gegevens zijn afkomstig van het onderzoek bij een repara- 
tiewerf voor zeegaande schepen. Het betreft een onoverdekt, gegraven dok 
van gemiddelde omvang (0,5 hectare oppervlak) en in een goede conditie 
verkerend. 

- afspuitwater (3 * 12 m’) 25 m3/uur 
- koelwater 15 m3/uur 
- kombuiswater 2 m3/uur 
- grondwater 5 m’/uur 
- regenwater 5 m3/uur 

Totaal te behandelen 52 m3/uur 

Voor de berekening van het regenwater is hier uitgegaan van een regenval 
van 1 mm/uur (zie paragraaf 5.4.3.). Van deze regenhoeveelheid is geduren- 
de het jaar regelmatig sprake (ca. 200 keer per jaar). Wanneer uitgegaan 
zou worden van 10 mm/uur, dit is een bui welke gemiddeld twee keer per 
jaar voor komt, dan wordt de totale hoeveelheid afvalwater verdubbeld. 
Uitgaan van een dergelijke regenbui is echter niet nodig, aangezien de kans 
dat deze regenval gelijktijdig met de maximale hoeveelheden van alle 
andere afvalwaterstromen voorkomt, zeer gering is. Gemiddeld zijn er 40 
droogzettingen per jaar, het afspuiten duurt ca. 8 uur en het koel- en 
kombuiswater wordt lang niet altijd geloosd. 
De hoeveelheid lekwater bij de dokdeur wordt geschat op 30 m3/uur. Dit 
water is evenals het ballastwater vanuit het schip, goed van de overige 
waterstromen te separeren. Ballastwater wordt op zee of in de haven door 
het schip ingenomen, meestal in speciale ballasttanks. Dit water wordt in 
het dok geloosd zodra het schip goed is gepositioneerd en nog vóór de 
reparatiewerkzaamheden aanvangen uit het dok gepompt. 

De vuilemissies. 
In bijlage 4 zijn de maximaal per behandeling aangetroffen concentraties 
aangegeven. De gegevens zijn betrokken uit het hiervoor vermelde onder- 
zoek. 
De monsters hebben betrekking op drie behandelingsstappen; hoge druk 
reinigen (HDR), het dok schoonspuiten na gritstralen (grit) en het dok 
schoonspuiten na verfspuiten (verf). Verder is er een onderscheid gemaakt 
naar twee verftypen; zelfslijpende aangroeiwerende verven (SPC) en harde 
aangroeiwerende verven (U). 
Cadmium wordt niet of nauwelijks in het afvalwater aangetroffen. De 
metalen arseen, chroom, lood en aromaten worden slechts een enkele keer 
aangetroffen en dan in lage gehalten. 
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De overige componenten zijn regelmatig in verhoogde mate in het afvalwa- 
ter aanwezig. 
Uit het onderzoek bleek verder dat in alle behandelingsstappen zeer veel 
vast materiaal, hoge gehalten aan koper alsmede verhoogde gehalten aan 
tin aanwezig zijn. Uit de verschillen tussen de "ruwe" en gefiltreerde 
monsters (0,45 pm) bleek dat veel van de componenten als vaste stof of 
aan zwevend stof in het water aanwezig zijn. 
Het water afkomstig van het hogedrukreinigen is gemiddeld minder veront- 
reinigd dan het ahalwater na het gritten en verven (zie tabel 4.2.). 

Uit het onderzoek is gebleken dat de mate van verontreiniging per behan- 
delingsstap en per schip sterk verschilt. Een "worst case" is daardoor 
moeilijk aan te geven. 
De mate van vervuiling blijft erg afhankelijk van de toegepaste werkwijze in 
het dok. Bepalend is bijvoorbeeld hoe nauwkeurig het verbruikte grit met 
verf en verfresten van de dokvloer worden verwijderd of hoe men het 
verfsysteem aanbrengt. 
Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat de SPC-antifouling de 
meeste vervuiling met water meebrengt. Hierbij worden zowel de hoogste 
concentraties organotinverbindingen als koper gevonden. 
Behandeling met harde antifouling levert wel verhoogde concentraties 
koper, zink en organotin op, maar blijft achter bij de SPC-antifouling. 
In tabel 4.2. en 4.3 worden respectievelijk de gemiddeld per schip gevonden 
concentraties en vrachten weergegeven. 

Tabel 4.2. Gemiddeld per schip gevonden concentraties 

PARAUETER Gehalte (cg/L) 

Z w v d  stof 

Koper 1.900 2.700 9.300 

Organotin 200 700 1.600 

W/l  

Olie werd bij vijf van de acht schepen aangetroffen. Het oliegehalte 
varieerde hierbij van 250 tot 70.000 p o t e r .  Grote olielozingen komen 
alleen als calamiteit voor. 
Over het algemeen zuilen er in de praktijk twee afvalwaterstromen bij 
conserveringswerkzaamheden aan zeeschepen vrij komen namelijk bij het 
hogedruk reinigen en bij het eventueel schoonspuiten van het dok na 
gritstralen en verfspuiten. Het is de bedoeling dat het grit blijft liggen bij 
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het verfspuiten en pas daarna met de verfresten wordt opgeruimd (zie par. 
5.7.). Derhalve bestaat de totaaikolom van tabel 4.3. uit de optelling HDR 
en Grit. 

Tabel 4.3 Gemiddeld per schip gevonden vrachten 

Vuilemissie per werf: 
In de zeescheepsreparatie vinden er gemiddeld per dok ca. 40 droogzettin- 
gen per jaar plaats. Op hellingen kan dit veel hoger zijn, omdat er vaak 
meer schepen op de helling getrokken kunnen worden. Een werf heeft 
meestal verschillende hellingen en/of dokken. Daarom is het reëel uit te 
gaan van een gemiddelde werf met ca. 150 droogzettingen per jaar (VNSI). 
Hierdoor kunnen alle in tabel 4.3. genoemde vrachten met 150 vermenig- 
vuldigd worden. In tabel 4.4. staan de emissies per jaar van een zeescheeps- 
reparatiewerf van gemiddelde omvang. Ook in deze kolom bestaat de 
totaalvracht uit hogedruk reinigen (HDR) en schoonspuiten na gritstralen 
(Grit). 

Tabel 4.4 Jaarlijkse emissies van een zeescheepsreparatiewerf van gemid- 
delde omvang. 

PARAMETER 

zwevend stof (ton) 

Orgamtin 

Vracht 1 



61 

4.4. Beschrijving van de geloosde stoffen (produkten) naar samenstelling en 
miiieueigenschappen 

In het afvalwater zijn in de antifouíing met name de biociden, zoals de 
koperoxide en organotinverbindingen, de zware metalen in de onderlagen, 
zoals zink en in zeer beperkte mate chroom, lood en arseen en in teer de 
PAK verbindingen, verantwoordelijk voor de verontreinigingen. Ook olie 
kan niet worden uitgesloten als (bijkomende) verontreinigende stof. 
In deze paragraaf wordt alleen aandacht geschonken aan de meest in het 
oog springende verontreinigingen, de biociden en de PAK's' 

OrPanotin bestaat uit tin met minstens één organische groep. Het gebruik 
van organotin leek grote voordelen te bieden boven het voorheen gebruikte 
koper. Het is kleurloos en veel langer werkzaam. Het middel zou niet 
persistent zijn en zeer giftig voor organismen die aangroeien, terwijl er geen 
aanwijzingen waren dat het effecten zou verooriaken op andere organis- 
men. Echter, onderzoeken in Frankrijk, Engeland en Nederland tonen aan 
dat er wel degelijk nadelige effecten zijn waar te nemen (DGW 1989). In 
diverse aquatische ecosystemen (meren, kanalen en estruaria) zijn dan ook 
toxische effecten van de organotinverbindingen waargenomen (de Vries & 
Seinen). 
Organotin verbindingen veroorzaken misvormingen bij oesters en de 
purperslak. In de directe nabijheid van jachthavens komen schelpdieren niet 
meer voor, terwijl de purperslak op het punt van uitsterven staat (Nota 
waterhuishouding 1990). 

Koper is een metaal, dat vrij in de natuur voor komt. Door zijn eigenschap- 
pen heeft het metaal zeer uiteenlopende toepassingen. Koper, vooral 
koper( 1)oxide (koperoxyduul, Cu,O), wordt toegepast als biocide in antifou- 
iing verven. 
Koper zou vooral in opgeloste vorm een toxische werking hebben; in 
sediment-gebonden toestand is dit veel minder (VROM 1990). Koper is 
persistent en wordt door een aantal organismen sterk geaccumuleerd. 

Polycvclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) zijn een grote groep 
organische stoffen (honderden verbindingen) die zijn opgebouwd uit twee 
of meer aromatische ringen. PAK's staan sterk in de belangstelling vanwege 
de (vermeende) carcinogeniteit voor de mens. 
Uit dierproeven blijkt dat PAK's afhankelijk van de structuur carcinogeen 
of niet-carcinogeen kunnen zijn. Directe bewijzen voor de carcinogeniteit 
van PAK's voor de mensen zijn er tot nu toe niet, maar aangenomen mag 
worden dat een aantal PAK's ook voor de mens carcinogeen zijn. (CCRX 
1987) .. 
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4.5. 

PAK's kunnen gevormd worden tijdens langdurige verbranding. PAK's 
worden Met industrieel geproduceerd edof toegepast. PAK's zijn dan ook 
altijd als niet-bedoelde verontreiniging of rest-produkt aanwezig. Sommige 
produkten, die hoge PAK-gehalten kunnen bevatten, worden wel grootscha- 
lig gebruikt. (CCRX 1987) 
Ten aanzien van het voorkomen van PAK's in oppervlaktewater en in 
waterbodems gaat de regelgeving uit van de zes PAK's van Borneff. 
(CCRX 1987) 

Door de EG-kommissie is een iijst met 129 geselecteerde stoffen opgesteld. 
Deze stoffen zijn geselecteerd om bestudeerd te worden daar zij in aanmer- 
king komen voor plaatsing op de zwarte iijst. In het nationale beleid 
worden deze 129 stoffen in beginsel als zwart behandeld. Tot deze geselec- 
teerde stoffen behoren ook de PAK's Benz(a)pyreen en Benzo(b)fluoran- 
theen. 

Voor koper en PAK'S zijn getalswaarden opgenomen voor de zogenaamde 
'algemene milieukwaliteit'. Deze wordt in de derde Nota waterhuishouding 
omschreven als: 'een zodanige kwaliteit dat water, waterbodem en oevers 
levenskansen bieden voor aquatische levensgemeenschappen waarvan ook 
hogere organismen deel uit kunnen maken en tevens ecologische belangen 
buiten het water beschermen'. Voor koper is hiervoor 3 pg/l als waarde in 
water vastgesteld. Van de PAK's is alleen een waarde voor fluorantheen in 
water vastgesteld nl. 0,07 pg/i. 
Voor de beoordeling van de kwaliteit van de waterbodem worden vijf 
categorieën onderscheiden. Van belang zijn de algemene milieukwaliteit, de 
toetsingswaarde en de signaleringswaarde. Wanneer in verband met de 
diepte van de haven gebaggerd moet worden en de kwaliteit van de specie 
voldoet niet aan de algemene milieukwaliteit, dan moet rekening worden 
gehouden met extra kosten voor milieubeschermende maatregelen bij het 
baggeren en het storten. Een en ander is afhankelijk van de locale situatie. 
Bij overschrijding van de signaleringswaarde kan sanering noodzakelijk 
worden geacht waardoor eveneens extra kosten ontstaan. 
Voor koper is de signaleringswaarde 400 mgkg. Voor de meeste individuele 
PAK's is deze 3 mgkg, voor nuorantheen 7 mgkg en voor de som 6 van 
Borneff is de signaleringswaarde 17 mgkg. (derde Nota waterhuishouding 
1990). 

LandeQjk overzicht van de geloosde vrachten 

De belasting van het aquatisch milieu door conserveringswerkzaamheden 
bij zeescheepvaart is moeilijk in te ochatten. Dit komt omdat er betrekkelijk 
weinig bekend is over de totale o m n g  van de conserveringsactiviteiten en 
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er gebruik wordt gemaakt van een groot scala aan verfprodukten. Door het 
RIVM is in 1987 een schatting gemaakt van de koperemissies afkomstig van 
scheepswerven. Deze cijfers zijn vervolgens gebruikt in het Basis Document 
koper. Deze zijn echter niet voldoende representatief voor toepassing in 
onderhavige rapportage. In tabel 4.5 worden schattingen gegeven van 
PAK'S-, koper- en organotinemissies op het Nederlandse oppervlaktewater. 
De emissies voor de recreatievaart zijn afkomstig uit het deelrapport 'Het 
afspuiten van pleziervaartuigen'. Van de landelijke koper- en organotin- 
emissies van de zeescheepvaart wordt slechts een orde grootte gegeven. De 
PAK-emissies bij werven voor de binnenvaart zijn globaal berekend, zie 
paragraaf 4.2.1.. 
Tijdens het varen wordt jaarlijks 7 - 13 ton geëmiteerd. Bij de werven wordt 
landelijk jaarlijks 80 - 350 kg geëmitteerd. 
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recreatievaart 

zeescheepvaart 

bimemaart 

totaal 

Totaal 

Tabel 4.5 Schattingen van de emissies van PAK'S, koper en organotin op 
het oppervlaktewater in Nederland (cijfers van 1985). 
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de landelijke koperemissie vanuit de werven wordt rond de 1000 kg 
geschat. De landelijke organotinemissie zal iets lager zijn. 
diffuus komen jaarlijks enige tonnen aan koper en organotin in het 
Nederlandse Oppervlaktewater. De organotinvracht zal ook hier lager 
zijn dan de kopervracht. 

De PAK-emissie naar het oppervlaktewater direct vanuit de binnenvaart- 
werven bedraagt ca. 2% van de totale PAK-emissie door de binnenvaart. 

De totale landelijke PAK-emissie is ca. 18 ton. De binnenvaart levert 
hieraan met ca. 10 ton verreweg de grootste bijdrage (55%).  
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5. 

5.1. 

M O G E L W E N  TOT BEPERKING VAN DE TE LOZEN HOEVEEL 
HEID AFVALSTOFFEN 

Inleiding 

Uit het voorgaande hoofdstuk bleek al dat de diffuse belasting vanuit de 
verfsystemen (teer) op de binnenvaartschepen vele malen groter is dan de 
belasting door de werven. Het lijkt derhalve voor de hand te liggen om de 
saneringsinspanning te leggen bij het ontwikkelen en toepassen van minder 
milieubezwaarlijke verfsystemen. Voor de binnenvaart is het in principe 
mogelijk over te schakelen op een ander verfsysteem. Echter zoals in 
paragraaf 5.2. uiteen wordt gezet, kleven ook aan deze systemen de nodige 
(milieu)hygienische bezwaren en/of zal een eventuele overschakeling op een 
ander systeem de nodige tijd vragen. De belasting vanuit het dok of vanaf 
de helling vindt geconcentreerd bij de inrichting plaats, waardoor in ver- 
band met het bezinkbare (teerdeeltjes) zwevende stof plaatselijk de water- 
bodem direct wordt belast. Dit rechtvaardigt het uitgangspunt om thans een 
saneringsinspanning bij de conserveringsactiviteit door de werf te leggen. 
Ook voor de zeescheepvaart zal de diffuse belasting door uitloging vanuit 
de scheepshuid groter zijn dan de puntbelasting vanuit de werf. De puntbe- 
lasting is afhankelijk van de wijze van werken op de werf. De diffuse 
emissie zal grotendeels plaatsvinden op de plaatsen waar gevaren wordt en 
dat is op zee en minder in het Nederlandse oppervlaktewater. 
Ook hier zou uiteraard een aanpak van de bron (de verf) de voorkeur 
verdienen. Echter, vanwege het internationale karakter van de zeescheep- 
vaart en het ontbreken van acceptabele vervangende verven, is niet te 
verwachten dat in de komende jaren op dit gebied een technologische 
doorbraak plaatsvindt. Hier is het uitgangspunt gerechtvaardigd om thans 
een saneringsinspanning te leggen bij conserveringsactiviteiten. 

Met het pakket aan maatregelen wordt in belangrijke mate invulling 
gegeven aan de saneringsinspanning die de werven, als speerpuntbedrijven, 
moeten leveren om aan de afspraken van de Rijn- en Noordzeeministers- 
conferenties te kunnen voldoen. 

Het onderwaterborstelen zoals dit in hoofdstuk 1. wordt genoemd geeft bij 
de huidige verfsystemen nog een oncontroleerbare emissie naar het opper- 
vlaktewater. Dit moet daarom niet worden toegestaan. 

In onderstaand overzicht wordt beknopt weergegeven welke maatregelen er 
per conserveringsactiviteit moeten worden getroffen. 
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label 5.1. Mmtregelen ptr conserveringsactivitcit 

: i v i  t e i  t 

o l i e r n d  
verwijdering 

h.d. water- 
s t ra len 

hamhetige 
voork -  
handeling 

5.2 

Maatregel 

k w z r  ontvettingsmiddel in r e l a t i e  t o t  
afvaliriterbahndcling (eautrier 
voorkomen) 

opvang en behandeling afvalwater 

verontreiniging opruim (dok-/ 
hel 1 i ngvl oerdi sc i pl i ne) 

open droog 
g r i  ts t ra len 
Ccrrnslig 
straalmiddel) 

verontreiniging opruimen (dok-/ 
hel 1 ingvloerdiocipl ine); 
u i  ndkïmloedcnde/af schermende 
matregelen 

4 

verspuiten 
van verf en 
teer 

verontreiniging opruim (dok-/ 
hell ingvloerdiscipline); uind- 
kinvloedende/af schermende 
maatregelen 

nat stralen verontreiniging opruimen (dok-/ 
hellingvlocrdiscipline); opvang en 
behandeling afvalwater 

z ie  matregelen open droog gr i t s t ra len  vochtig 
stralen 

vacubnstralen verontreiniging opruimen (dok-/  
he 1 1 i ngvl oerdi s i c i pl i ne) ; 

en r o l l e r  

9 

In bijlage 1. wordt uitgebreid ingegaan op de maatregelen per outillage. 
Sanering van het afvalwater dat vrijkomt, bestaat uit de behandeling in een 
miveringstechnisch werk. Voordat het afvalwater behandeld kan worden, 
zal het afvalwater eerst opgevangen moeten worden. In paragraaf 5.4. zal 
de opvang en behandeling van het afvalwater aan bod komen. Sanerings- 
maatregelen zijn ook van belang bij het gritstralen en verfspuiten waar 
verwaaiing en spuitnevelverliezen optreden. Dit wordt in paragraaf 5.5. 
(windbe'ïnvloedende/afschermende maatregelen) behandeld. In paragraaf 
5.6. worden de bodembeschermende maatregelen besproken. In paragraaf 
5.7. de bedrijfsgebonden maatregelen. 

Verandering van verfsysteem in de binnenvaart 

Door de binnenvaart wordt, voor het conserveren van de scheepshuid, 
vrijwel uitsluitend teer toegepast. Deze teer blijkt zeer milieubezwaarlijke 
stoffen te bevatten, waaronder stoffen voorkomend op de lijst van 129 van 
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de EG. Een directe emissieaanpak ligt daardoor voor de hand, dat wil 
zeggen een saneringsaanpak aan de bron. De voorkeur gaat dan uit van 
preventieve maatregelen dus aanpak van de eigenlijke bron, namelijk het 
verfsysteem. 

In tabel 5.2. worden verschillende produkten met elkaar vergeleken. De 
kosten bestaan uit de kosten voor het produkt, de eventueel noodzakelijke 
voorbewerking en de applicatiekosten. 

Tabel 5.2. Produkt vergelijking 

PRODUKT 

Koolteer 

Kool teerepoxy 

B i t m e n  

Koolteerbitunen 

AL uni ni di trnm 

‘Straight’epoxy 

Ch Loorrubber 

5,-- 

65,-- 

4,-- 

6,50 

7*-- 

E , - -  

65,-- 

- I  + I 
bevat veel “ I  - I oplosmiddel 

= I + (tossen op in o l i e  

+ I 
= I + I  
- - Ook opLosmidde1 

v r i j  

- Prochktie m i l i e u  
bezwaarlijk bevat 
veel oplosmiddel 

- 

ûûûû = veel aanwezig + = eenvoudig 
O = nauwelijks aanwezig - = moeilijk 
- - = niet aanwezig 

De hoge kosten voor de epoxyprodukten en chloorrubberverven worden 
vooral veroorzaakt doordat de ondergrond, vóór de applicatie, opgeruwd 
(d.m.v. gritstralen) moet worden. 
De voordelen van koolteer zijn de goede anti-corrosieve werking, de 
eenvoudige verwerking,de goede overschilderbaarheid en de lage prijs. Het 
grote nadeel is het zeer hoge PAK-gehalte. 
De mogelijke vervangers hebben alle een lager PAK-gehalte en er zijn vaak 
nog andere bijkomende voordelen, maar ook blijkt uit tabel 5.2.dat er 
nadelen zijn. Koolteerewxv’s zijn sterker, maar bevatten nog een hoeveel- 
heid teer en oplosmiddel en de ondergrond moet worden opgeruwd (met 
grit) wat een groot nadeel is. Daarbij zijn ze circa 5 keer zo duur. 
’Straight’ epow’s bevatten geen PAK’S, zijn ook sterk en kunnen oplosmid- 
delvrij geleverd worden. Nadelen zijn echter weer de prijs (tien keer zo 
duur) en de ondergrond moet worden opgeruwd voor overschilderen. 

D .  

I. .-- 

I;--. 

1.. 
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Bitumen (een olieprodukt) bevatten geen PAK'S en zijn niet veel duurder 
dan teer, maar lossen op in olie. Dit kan problemen geven in havens alwaar 
olie kan drijven. 
Koolteerbitumen is weer iets duurder en bevat teer. Dit in tegenstelling tot 
de aluminiumbitumen, dat een betere kwaliteit heeft, maar dat echter wel 
duurder is dan teer en bitumen. 
Chloorrubberverven bevatten veel oplosmiddel en de produktie van chloor- 
houdende produkten stuit op grote milieuhygiënische bezwaren. 

Het zal met name van de reders en binnenvaartschippers afhangen of één 
of meerdere produkten als vervangers voor teer acceptabel zijn. 
Milieuhygiënisch hebben de (a1uminium)bitumen de voorkeur. De kosten 
voor onderhoud van een gemiddeld binnenvaartschip (510 m2, 1 keer per 
drie jaar op de werf) worden hiermee jaarlijks verhoogd met ca. fl. 300,-- . 
Mocht een acceptabele vervanger voor teer beschikbaar zijn, dan kan een 
verbod op teer(produkten) voor toepassingen op schepen overwogen 
worden. Nederland heeft de grootste binnenvaartvloot in het Maas- en 
Rijnstroomgebied met in totaal 6,2 miljoen ton (laadvermogen) in 1989. De 
binnenvaartvloten van België en Duitsland zijn aanmerkelijk kleiner, 
respectievelijk 1,4 en 3 miljoen ton. Frankrijk en Zwitserland hebben elk 
een vloot van een half miljoen ton. Bij overschakeling op andere conserve- 
ringsprodukten zijn vooral Duitsland en België van belang. De scheepswer- 
ven in Nederland hebben uit deze twee landen concurrentie te duchten 
wanneer de onderhoudskosten in Nederland eenzijdig verhoogd worden. 
Het is daarom van belang deze twee landen hierbij te betrekken. 

5.3. Huidige maatregelen 

Dok- en hellinpvloerdiscidine (MDH). 
Dit is een interne regeling, in hoofdzaak van organisatorische aard, gericht 
op het beperken van (het risico van) verontreiniging van watedwaterbodem, 
bodem en lucht, alsmede op een goed afvalstoffenbeheer, in het bijzonder 
bij conserveringsactiviteiten. Men kan het zien als een vorm van integrale 
milieuzorg bij dok- en hellingwerkzaamheden. 
Voorbeelden van maatregelen in dit kader zijn te vinden in de als bijlage 5. 
opgenomen modelregeling dok- en hellingvloerdiscipline. Werven hebben 
hieraan nadere invulling gegeven voor hun eigen specifieke bedrijfssituatie. 
Invoering van deze discipline is in de praktijk niet eenvoudig: op alle 
werkniveaus vraagt dit een verandering van de tot dan toe gebruikelijke 
werkwijze. Ook onderaannemers moeten zich hierbij aanpassen. Aan 
invoering en verbetering van dok- en hellingvloerdiscipline wordt overigens 
reeds enige jaren gewerkt. 
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Voorbeelden van op enkele werven reeds getroffen technische voorzienin- 
gen: 
- drijvend dok: de dokvloer is voorzien van opstaande randen om 

afstroming van hogedruk reinigingswater te voorkomen. Het water 
wordt nu naar een in het dok ingebouwde bezinktank geleid. Tevens 
zijn opstaande randen gemaakt op de plaats waar gewoonlijk werk- 
zaamheden aan de schroefas of het roer worden uitgevoerd. Bij 
onverhoopte olielekkage wordt de olie hierdoor tegengehouden. 
helling: de bestaande hellingvloer is vervangen door een betonvloer 
met afvoergoot + bezinktank voor opvang en behandeling van afstro- 
mend hogedruk reinigingswater en hemelwater. (zie bijlage 7) 
helling: opstaande randen nabij de waterlijn om te voorkomen dat 
zwaardere deeltjes met het hogedruk reinigingswater of hemelwater in 
het oppervlaktewater terecht komen. 
tijdelijke voorziening: zandzakken op helling, met daarvoor jute dat 
als zeef voor afstromend water fungeert. 
overdekte nieuwbouwhelling: tijdens verfspuiten laat men een water- 
film over de helling lopen die neergenevelde verfdeeltjes meeneemt. 
Het verontreinigde water wordt in een bezinktank gezuiverd. 
tegengaan van verwaaiing van gritstof en verfnevel: experimenten met 
fijnmazige netten aan de dokeinden en/of een waternevel om het stof 
te doen neerslaan op de dok- of hellingvloer. 

- 

- 

- 

- 

- 

5.4. Opvang en behandeling van het afvalwater 

5.4.1. Opvang van het afvalwater 

Zowel aan dokken als hellingen zullen voorzieningen moeten worden 
getroffen om het afvalwater op te vangen en naar een waterbehandelingsin- 
staliatie te leiden. De technische uitvoering is afhankelijk van de constructie 
van de onderling soms sterk verschillende outillages. 
Bij hellingen kan in de eerste plaats gedacht worden aan een opvanggoot; 
eventueel twee goten bij wisselende waterstanden zoals in getijdegebieden. 
Opstaande randen zijn ook mogelijk, bij voorbeeld bij langshellingen met 
een betonnen hellingvloer. 
Zie verder paragraaf 5.6.. 
Bij drijvende dokken ligt het meest voor de hand om opstaande randen aan 
de dokvloer te lassen, zodat het water naar een of meer vaste punten geleid 
kan worden. Vaak kan het dok zodanig getrimd worden, dat het water naar 
een van beide dokeinden loopt. Gegraven dokken zijn vaak al van zijgoten 
voorzien. 

Zowel bij dokken als bij hellingen kan het water vanuit een aan te brengen 
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verzamelput naar de waterzuivering worden geleid. 

5.4.2. Behandeling van het afvalwater 

Bij het binnenvaartonderzoek is summier gekeken of het betreffende 
afvalwater eenvoudig en doeltreffend te behandelen is. Bezinking van het 
afvalwater is een relatief eenvoudige zuiveringstechniek en ligt daarom het 
meest voor de hand. 

In tabel 5.3. staan de analyseresultaten (concentraties van de Borneff PAK) 
van het straalwater en het bezonken straalwater. 

Tabel 5.3. 24 uur bezinking van straalwater. 
(laboratoriumproeven) 

PAK- kons. PAK- kons . Produkt 

51 .o00 

De eerste drie monsters zijn van eenzelfde teerprodukt. 
Uit de tabel blijkt dat na 24 uur voor 99% de PAK uit het straalwater is te 
verwijderen. Te verwachten valt daarom, dat bezinking goed toepasbaar zal 
zijn. Het verloop in de tijd van de bezinking is niet gemeten 

Bij het zeevaartonderzoek is de afvalwaterbehandeling uitgebreider beke- 
ken 
Uit dit onderzoek komt ook naar voren dat het afvalwater zich op eenvou- 
dige wijze zeer goed laat zuiveren. 
Met dit water zijn per component de volgende maximale en minimale 
verwijdenngspercentages voorgekomen: 
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Tabel 5.4. Venvijderingspercentages afvalwater zeescheepsreparatiewerf. 
(labora toriumproeven) 

Het bezinken van het afvalwater is ook naar de tijd bekeken, de resultaten 
hiervan staan in tabel 5.5.. 

Tabel 5.5. Bezinkproeven. 
(laboratoriumproeven) 

SS = mevende stofgehalte (mgh) 
% = percentage venvijderd SS 

Uit tabel 5.5.blijkt dat al na 1 uur 80 tot 90% van het zwevende stof 
bezonken is. 
Dit is grafisch weergegeven is figuur 6.. 
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Verwijdering 

Geëmulgeerde stoffen 

aromaten 

Algemeen kan worden gezegd dat, zowel bij zandfiltratie als bij bezinken, 
indien de componenten in opgeloste vorm aanweig zijn, er doorslag zal 
plaatsvinden. 
Geëmulgeerde stoffen en colloïden worden door bezinking niet verwijderd. 
Bij zandfiltratie zal dit in mindere mate optreden, doordat er in zekere 
mate coagulatie/flocculatie in een ingewerkt zandbed kan plaatsvinden. 
Zandfiltratie is ook minder gevoelig voor piekbelastingen dan bezinken. Het 
zandfilter dient echter (periodiek) te worden teruggespoeld. Voor dit 
terugspoelwater moeten voorzieningen woren getroffen, zoals een bufferbak 
of òezinker. 
Voorwaarde bij het terugspoelen is dat er een wezenlijk verschil is tussen 
de soortelijke massa van de vervuiling en het toegepaste zand. Bij toepas- 
sing van met name straalgrit zal hieraan niet altijd voldaan kunnen worden. 

Zandfiltratie Bezinking 

o/+ 

Bezinken zal een aanzienlijke ruimte in beslag gaan nemen. Zeker als deze 
methode voor meerdere waterstromen zal worden toegepast (meerdere 
dokken). 
Bij een alternatieve wijze van bezinken, via een platenbezinker speelt dit 
veel minder een rol. 

PAK 

ongevoel i g voor kon- 
centratieveranderingen 

De voor en tegens van deze technieken zijn weergegeven in de tabel 5.6. 

O O 

+ + 

Tabel 5.6. Overzicht beoordeling zuiveringstechnieken. 

milieucffekt 

praktijkervaring 

ruimtebeslag 

+ + 
+ + 

+ 

ongevoelig voor neven- 
verontreinigingen 

bedrijfszeker 

geen verbruik hulpstoffen 

laag energieverbruik 

- = slecht 
O = matig + =goed 
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De genoemde technieken kunnen op zichzelf staand of in combinatie 
worden toegepast. Hierin zijn de combinaties bezinken - zandfiltratie en 
bezinken - doekfiltratie goed denkbaar. Opdrijvende stoffen (olie) kan men 
verwijderen met een oliehaterscheider. 
Bij een hoge stof belasting is een (voor) behandeling door middel van 
bezinken wenselijk. Een tweede trap kan als "polishing" stap worden 
toegevoegd. 
Tevens kan apparatuur ter verwijdering van drijvende delen in combinatie 
met de genoemde apparatuur worden toegepast. 

5.43. Dimensionerhg zuiveringstechnische voorziening 

Het gewenste rendement van het zuiveringssysteem hangt nauw samen met 
een goede dimensionering ervan. In het dok moet rekening worden gehou- 
den met diverse (wisselvallige) bronnen, onder meer regen, waardoor het 
afvoervolume sterk kan variëren. De uitwerking en dimensionering van de 
zuivering wordt hierdoor zeer moeilijk, en kan leiden tot een onnodig grote 
installatie. 
Het is daarom goed te komen tot een opzet met een vast afvoerdebiet. Een 
en ander betekent een optelsom van de maximaal, tegelijk vrijkomende 
afvalwaterstromen. 
Het water moet vanuit het dok of bij een helling vanuit de pomput worden 
verpompt naar het zuiveringstechnische werk buiten het dokhelling. Met de 
keuze van de pompcapaciteit ligt het zuiveringssysteem hydraulisch vast. 
Bij een hogere afvoer dan de pompcapaciteit zal het overtollige water via 
het gebruikelijke systeem naar het oppervlaktewater worden gepompt/af- 
stromen of worden gebufferd in het dok. 
De keuze van de pompcapaciteit, de p.ompput, en daarmee de grootte van 
de zuivering en de overstortfrekwentie moet worden vastgesteld. 

Afhankelijk van de te accepteren overstortfrequentie, de droogweerafvoer 
(hoeveelheid af te voeren water minus regenwater) en de regenval kan het 
afvoerdebiet (pompcapaciteit) bepaald worden. De kans dat maximale 
hoeveelheden afvalwater tegelijk voorkomen is kleiner naarmate er meer 
afvalwaterstromen in het geding zijn, zoals bij zeescheepsreparatiewerven 
(zie ook paragraaf 4.3.3.). 
Voor het bepalen van de neerslag waarmee rekening (berekeningsregen) 
dient te worden gehouden kan het beste worden uitgegaan van werven met 
zo min mogelijk waterstromen. Een binnenvaartwerf met een helling heeft 
alleen te maken met het afspuitwater en met regenwater. De kans dat 
beide gelijktijdig voor komen is hier het grootst. Een gemiddelde binnen- 
vaartwerf helling gemiddeld 100 keer per jaar. Geschat wordt dat een 
binnenvaartschip in gemiddeld 4 uur is afgespoten. De totale afspuit tijd 
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5.5. 

komt hiermee op ca. 400 uur dit is ca. 5% van het jaar. Een regen met een 
gemiddelde intensiteit 1 nuduur komt ca. 200 keer per jaar voor. Het 
aantal keren dat er wordt afgespoten en het regent 1 mduur,  waarbij er 
dus een overstorting plaatsvindt, is 10 keer per jaar. 

Voor het verlu-ijgen van enige uniformiteit kan van een berekeningsregen 
van 1 mduur  worden uitgegegaan. 

Dokken hebben het voordeel dat er een bepaalde buffering kan plaatsvin- 
den. Een bergingscapaciteit van 1 mm geeft al de helft minder overstortin- 
gen. Buffering in het dok is praktisch gezien, ten aanzien van apparatuur 
niet altijd mogelijk. In de praktijk vindt er overigens altijd een zekere 
buffering plaats door plasvorming, verdamping en afstroomvertraging. 

A l s  voorbeeld wordt hieronder een berekening gegeven voor de dimensio- 
nering ten behoeve van een platenafscheider voor het venverken van 
afvalwater afkomstig van 2 dokken (totaal oppervlak 1 hectare). 

- afspuiten met maximaal 3 hoge druk spuiten ; 36 m3/hr 

- grond- en koelwaterlozingen ; S8m3/hr 

- regenwater ; íOm3/hr 

totaal 100 m3/hr 

(zie verder bijlage 6)  

Windbeïnvloedende/afschermende maatregelen 

In deze paragraaf wordt in volgorde ingegaan op: 
- wanneer windbe'ïnvloedende/afschermende maatregelen moeten 

- 
- wat zijn de belemmeringen; 
- 
- 

worden getroffen; 
wat zijn de potentiële mogelijkheden; 

wat zijn de positieve effekten; 
voorkomen van verwaaiing van gritstof en verfnevel (overspray) door 
toepassing van alternatieve straaltechnieken en een goede werkdisci- 
pline bij het verfspuiten. 

Windbeïnvloedende/afschermende maatregelen zijn gewenst bij : 
- gritstralen, m.u.v. stralen in overdekte outillages, natstralen en bij 

vacuümstraalmethoden (windkracht < 6 op schaal Beaufort); 
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- het in de open lucht verspuiten van verf en teer. 

Tijdens deze werkzaamheden dienen in ieder geval de openingen in de 
dokvloer en dokwanden te zijn afgedicht. 

Potentiële mogelijkheden zijn: 
- 
- 

windbe'ïnvloeding dus afzwakken van wind; 
afscherming van de werkplek of bij drijvende dokken de dokeinden. 

De manier waarop de voorzieningen worden aangebracht is afhankelijk van 
het feit of deze al dan niet permanent worden aangebracht. 

Een aantal mogelijkheden waaraan kan worden gedacht worden hierna met 
de voor- en nadelen besproken. Het moet duidelijk zijn dat er beslist meer 
mogelijkheden zijn en dat de genoemde mogelijkheden niet in alle situaties 
toepasbaar zullen zijn. 

Zeildoek 
In verband met de windbelasting in relatie tot de afmetingen van het 
zeildoek is dit slechts beperkt toepasbaar. Zeker bij hogere windsnelheden 
en voor grotere oppervlakken is het zonder de nodige constructieve verster- 
kingen niet toepasbaar. 

FiinmaziPe netten 
T.a.v. de constructiesterkte bestaat enige onzekerheid. Als voordeel hebben 
deze netten dat ze t.g.v. de doorlaatbaarheid een hogere windbelasting 
kunnen hebben. Het effect is sterk afhankelijk van de gebruikte maaswijdte. 
Kijkende naar de arbeidsomstandigheden zijn als voordelen aan te geven: 
lichtdoorlatendheid en ventilatie. 
Mogelijk interessante variant is om voor het net een waternevel te creëren 
om verwaaiend stof en verfnevel neer te slaan. Dit water dient uiteraard te 
worden verzameld en via een waterbehandelingsinstallatie te worden 
geloosd. 
Praktijkproeven met deze combinatie van net en waternevel zijn gaande. 

Lamellen 
Deze constructie met transparante kunststof flappen wordt o.a. in loodsen 
toegepast. Als voordelen zijn te noemen: sterk matenaal en zeer flexibel. 
Een nadeel is echter dat het relatief zwaar is en derhalve bijzondere eisen 
stelt aan de constructieve voorzieningen. 

De belangrijkste belemmeringen voor het aanbrengen van de voorzieningen 
zijn: 
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5.6. 

- kostenverhogend; 
- het is technisch niet altijd mogelijk om de voorzieningen aan te bren- 

gen. (dit wordt zowel bepaald door de vorm en grootte van het object 
als door de soort outillage); 
de invloed op de bedrijfsvoering zowel voor het stralen en conserve- 
ren als voor de overige activiteiten; 
arbeidsomstandigheden versus milieu; een positief effect voor het 
milieu kan een negatief effect opleveren voor de arbeidsomstan- 
digheden (veiligheid, gezondheid). 

- 
- 

Ais positieve effecten van het treffen van voorzieningen kunnen worden 
genoemd: 
- 
- 
- 

arbeidsomstandigheden: aangenamere werkomgeving (minder tochtig); 
lager verfverbruik door minder verwaaiing; 
minder vervuiling omgeving d.w.z. het werfterrein, de woonbebouwing, 
het oppervlaktewater en de waterbodem (dus op termijn lagere kosten 
voor het baggeren). 

Voorkomen van verwaaiing van gritstof en verfnevel (overspray) door 
toepassing van alternatieve straaltechnieken en een goede werkdiscipline bij 
het verfspuiten. 
Ofschoon het vacuümstralen uit milieuoogpunt het meest aantrekkelijk is, 
moet dit bij de huidige stand van de techniek als economisch onhaalbaar 
worden beschouwd. Alternatieven voor het traditionele open droog gritstra- 
len zijn wellicht straalmethoden waarbij water aan het straalmiddel wordt 
toegevoegd. Vochtig stralen als omschreven in paragraaf 3.3. moet hierbij 
uit milieuhygiënisch oogpunt als onvoldoende worden beschouwd. 
De praktische haalbaarheid van natstraahnethodieken uit zowel verftech- 
nisch als economisch oogpunt en vooral in verband met de, als conditio sine 
qua non, noodzakelijke acceptatie door de internationale opdrachtgevers 
vraagt evenwel nader onderzoek. 

Overspray dient in de eerste plaats te worden beperkt door een goede 
werkdiscipline van de applicateur: gebruik maken van de juiste hulpappara- 
tuur en een zo kort mogelijke afstand tot het te behandelen oppervlak. 
Beide maken deel uit van een goede dok- en hellingvloerdiscipline. 

Bodembeschermende maatregelen 

Bodembeschermende maatregelen zijn alleen van toepassing op hellingen. 
T.a.v. drijvende dokken spreekt dit voor zich. Bij gegraven dokken zal van 
lozing via eventuele lekken in de dokvloer geen sprake zijn. De dokvloer 

.. 
I .- 
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bevindt zich ver onder de waterspiegel, zodat juist het omgekeerde gebeurt: 
er stroomt welwater het dok in. 
In bijlage 7. worden een aantal milieuhygiënisch vrijwel optimale aanpassin- 
gen beschreven (vloeistofdichte vloer). Met name voor binnenvaartwerven 
zijn dergelijke kostbare aanpassingen in het algemeen op korte termijn niet 
realiseerbaar. 
Daarom kan worden voorgesteld de bestaande situatie vooralsnog te 
handhaven en de sanering in fasen te laten verlopen. (Voor saneringstermij- 
nen in het kader van de WVO zie paragraaf 7.5.) 
Overigens is het vloeistofdicht houden van een hellingvloer bij onderhavige 
werven vanwege de extreme belastingen vaak moeilijk. Het tegenhouden 
van (verf)deeltjes door een klinker-, beton- of asfaltverharding kan voldoen 
wanneer, door bedrijfsgebonden maatregelen, het risico van bodemveront- 
reinigen door vloeistoffen (meestal olie) kan worden vermeden. De maatre- 
gelen kunnen bestaan uit het plaatsen van opvangbakken. (zie paragraaf 
5.7.) 

5.7. Bedrijfsgebonden maatregelen 

Aan de bedrijfsgebonden maatregelen wordt reeds aandacht besteed door 
middel van de MDH-regeling. Een goede uitvoering hiervan is van wezen- 
lijk belang om de emissies beheersbaar te houden. 

Te water liggende schepen 
Werkzaamheden aan te water liggende vaartuigen mogen slechts worden 
uitgevoerd wanneer deze het oppervlaktewater niet beïnvloeden. Dit 
betekend handmatig werken bijvoorbeeld bewerkingen door middel van 
schuren en verfapplicatie met kwast of roller. Ook zullen bij gritstralen van 
een ruim, met de dekluiken open, de nodige voorzieningen moeten worden 
getroffen zodat er geen emissies naar het oppervlaktewater kunnen optre- 
den. 

Gritstralen 
Een werkwijze waarbij het grit blijft liggen en pas na het verfspuiten wordt 
opgeruimd heeft de voorkeur boven een werkwijze waarbij het grit direct 
wordt opgeruimd. Het grit heeft dan als  het ware een 'zaagselfunctie'! Ook 
het naspuiten van het dok na het droog opruimen van het grit + verf kan 
in een gesaneerde situatie (een situatie waarbij het afvalwater wordt 
behandeld) de emissie verminderen. Hierbij moet wel een kanttekening 
geplaatst worden. Ten behoeve van reiniging en hergebruik respectievelijk 
nuttige toepassing zal het grit juist zo min mogelijk vervuild moeten zijn. 
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Uitsteken uit driivende dokken 

- - 
kr Figuur 7. Het uitsteken van een schip uit een drijvend dok 

Het uitsteken van vaartuigen uit drijvende dokken is een probleem waar 
waterkwaliteitsbeheerders mee te maken kunnen hebben (zie figuur 7). 
In principe is het niet toegestaan conserveringswerkzaamheden uit te 
voeren boven oppexvlaktewater. A l s  eis in de vergunningen moet daarom 
opgenomen worden, dat de schepen ruimschoots binnen het dok worden 
behandeld. Dit is een subjectieve formulering en zal daarom, door een 
verschillende interpretatie, gemakkelijk tot meningsverschillen kunnen 
leiden. 
Daarom is het noodzakelijk dat hierover de volgende afspraken gemaakt 
word en : 
- Het schip moet altijd boven een aaneengesloten dichte ondergrond 

behandeld worden, zodat men afvalwater, verf- en gritresten goed kan 
opvangen. 
Daarbij moet het schip indien mogelijk binnen de zijwanden van het 
dok behandeld worden. Als dit niet mogelijk is zal het dok al dan niet 
tijdelijk van de nodige windafschermende maatregelen kunnen worden 
voorzien ("verlenging" dokwanden). 
Indien er niet binnen de wanden van het dok gewerkt kan worden en 
de hiervoor genoemde aanvullende maatregelen ook niet te realiseren 
zijn, zal alleen via de vacuumblastmethode (plus windkrachtbeperkmg) 
op het uitstekende deel gestraald en de verf alleen via kwasten of 
rollen opgebracht mogen worden. 

- 

- 

.. .~ 

."-. 
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Plaatsen omanebakken 
Wanneer de vloer waarop de werkzaamheden plaatsvinden niet vloeistof- 
dicht is, zal door het plaatsen van opvangbakken bodemverontreinigingen 
door vloeistoffen moeten worden voorkomen (zie voorgaande paragraaf'). 
Bijvoorbeeld bij het verwisselen van een schroef van het schip. 
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6. FINANCIËLE GEVOLGEN VAN DE GENOEMDE MAATREGELEN 

6.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een indicatie gegeven van de financiële gevolgen 
voor de bedrijven indien de gewenste saneringsmaatregelen worden uitge- 
voerd. 
De kosten zijn afhankelijk van de soort faciliteit, de aantallen en de staat 
waarin deze verkeren. In dit hoofdstuk wordt een onderscheid gemaakt in 
aanpassingen bij hellingen en bij dokken. De kosten welke gemoeid zullen 
zijn bij de realisering van de windbe'ïnvloedende/afschermende maatregelen 
konden niet worden meegenomen, aangezien deze nog in een fase van 
ontwikkeling verkeren. De kosten welke gemoeid kunnen zijn bij het 
aanpassen van de hellingvloer ter voorkoming van eventuele bodemveront- 
reinigingen komen &t aan bod. 
In bijlage 8 worden een vijftal modelsituaties gegeven van kostenindicaties 
voor milieu-aanpassingen van hellingen waarbij de aanpassingen van de 
hellingvloer wel worden meegenomen. Met nadruk zij vermeld, dat dit 
slechts ruwe kostenindicaties zijn, waaraan geen absolute waarde mag 
worden toegekend. De praktijk-situaties lopen sterk uiteen. Zowel naar 
boven als naar onder dient een prijsmarge van ca. 30% te worden aange- 
houden. 
Een ander punt is, dat in dit hoofdstuk niet wordt ingegaan op economische 
schade door produktieverlies door technische en organisatorische maatrege- 
len. De totale kosten zijn daardoor hoger dan de aangegeven. 
De milieuvoorzieningen welke door de bedrijven worden gerealiseerd zullen 
uiteindelijk moeten resulteren in schonere baggerspecie nabij de werven. 
Hierdoor kunnen de extra kosten welke gemaakt moeten worden om 
ernstig vervuilde baggerspecie te bergen worden vermeden. Daarom wordt 
in paragraaf 6.4 een vergelijking van de kosten voor het bergen van schone 
baggerspecie met de kosten voor stortedreinigen van vuile baggerspecie 
gegeven. 

6.2. Kostenindicaties voor milieu-aanpassingen hellingen 

De kosten, exclusief eventuele (aanvullende) bodembeschermende maatre- 
gelen, voor sanering van de afvalwaterstroom van een helling bestaan uit: 

1. Voorbereidende grondwerkzaamheden. 

.. 

.~ 

,.: .. t:; 
, .. 

2. 1 of meer (bij wisselende waterstanden) open goten aanbrengen; 
hellingbanen horizontaal doorboren. 
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3. 1 of 2 (bij grote dwarshellingen) pompputten. 

4. 1 of (bij grote dwarshellingen) bezinktanks. 

5. Het modificeren (in eigen beheer) van hellingwagens en kettinggoten. 

6. Drijvend oliescherm ten behoeve van calamiteiten. 

Voorbeeld: 
Binnenvaartwerf met een, met betonklinkers verharde dwarshelling met een 
lengte van 115 m en een breedte van 50 m. Afvalwaterhoeveelheid 120 liter 
per minuut + regenwater (dit is afhankelijk van het oppervlak van de 
helling, berekenen met een bui van 1 mduur). De werf is gelegen aan 
getijdewater. 

Kosten: 
- grondwerkzaamheden 
- leveren + aanbrengen 2 goten incl. doorboren 

- 2 pompputten + 2 pompen + leidingwerk 
- 2 bezinktanks (stelpost) 
- modificeren hellingwagens en kettinggoten 
- levering oliescherm 

hellingbanen 

subtotaal 
onvoorzien 10% 

f. 5.000,-- 

f 65.000,- 
f 70.000,-- 
f 20.000,-- 
f 20.000,-- 
f 19.000.-- 
f199.000,- 
f 19.000.-- 

Totaal ca. f220.000,-- 

Bij een afschrijving in tien jaar en een rentevoet van 13% komen de 
jaarlijkse vaste lasten voor sanering van het afvalwater bij dit voorbeeld 
(helling) op ca. f 40.000,-. 
Dit is exclusief sanering van de hellingvloer. 
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63. 

6.4. 

Kostenindicaties voor milieu-aanpassingen dokken 

Berekening en voor opvang en behandeling van afvalwater. 
Voorbeeld 
Zeescheepsreparatiewerf met twee onoverdekte gegraven dokken gezame- 
lijk oppervlak van 1 hectare. Afvalwaterhoeveelheid 100 m3/uur (zie 
paragraaf 5.3.3.). 

Kosten: 
- aanschaf platenafscheider f 140.000,-- 

- engineering f 15.000,- 
- installatie (incl. materiaal) f 245.000,- 

- aanschaf siiiput f 25.OOo,-- 

Totaal ca. f 425.000,- 

Bij een afschrijving in tien jaar en een rentevoet van 13% komen de 
jaarlijkse vaste lasten voor de sanering van het afvalwater bij dit voorbeeld 
(dokken) op 
ca. f 8O.o00,--. 

De kosten voor drijvende dokken liggen gemiddeld op een gelijk niveau als 
bij gegraven dokken. De kosten voor drijvende dokken kunnen afñankelijk 
van de constructie echter wel sterker variëren. Met name voor een ponton- 
dok, waarbij de vloer uit een aantal losse segmenten bestaat, kunnen de 
kosten behoorlijk opgenomen. 

Kosten baggerspecieberging 

De milieuvoorzieningen welke door de bedrijven worden gerealiseerd, 
zullen uiteindelijk moeten resulteren in schonere baggerspecie nabij de 
werven. Hierdoor kunnen de extra kosten welke gemaakt moeten worden 
om ernstig vervuilde baggerspecie te bergen worden vermeden. Tegen de 
hoge kosten welke opgebracht moeten worden ten behoeve van de milieu- 
voorzieningen staat dan op termijn een duidelijke besparing voor de 
baggerspecieberging. 

Door Rijkswaterstaat wordt ter bescherming van de waterbodem in de 
WVO vergunning het zogenaamde waterbodemartikel opgenomen. Dit 
artikel, zoals dat tot nu toe steeds opgenomen is, luidt: 

“Lokaal ernstig verontreinigd sediment ontstaan door het gebruik maken 
van deze vergunning, dient door de vergunninghouder op eerste aanschrij- .. 
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ving van de hoofdingenieurdirecteur, te worden verwijderd. De wijze 
waarop deze verwijdering geschiedt, behoeft de goedkeuring van de hoofd- 
ingenieurdirecteur. 
Ter bepaling van wat onder lokaal ernstig verontreinigd sediment wordt 
verstaan, is in de bijlage bij deze beschikking een lijst van stoffen met 
bijbehorende grenswaarden opgenomen." 

Afhankelijk van de mate van verontreiniging, afstand tot de bergingslokatie, 
de wijze van verwerken e.d. zullen de kosten voor verwerking van bagger- 
specie kunnen variëren van ca. f 5,- per m3 voor schone specie tot in orde 
van grootte van f 50,- per m3 voor (zwaar) verontreinigde specie. 

Hieruit kan geconcludeerd worden, dat tegen de hoge kosten welke opge- 
bracht moeten worden ten behoeve van de milieuvoorzieningen, op termijn 
een duidelijke besparing voor de baggerspecieberging zal staan. 
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7. 

7.1. 

7.2. 

7.2.1. 

REGELGEVING EN LOZINGSEISEN 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt allereerst het wettelijk kader van de Wet verontrei- 
niging oppervlaktewateren beschreven, met name op weke wijze de 
juridische implementatie van lozingseisen zou kunnen geschieden. 
Voorts worden de technische mogelijkheden van sanering vertaald in 
aanbevelingen voor lozingseisen, zowel qua formulering als met het oog op 
de handhaving en controle. 
Voor de implementatie van de saneringsmaatregelen heeft men ook met de 
Hinderwet (in verband met de bescherming van de bodem) en met de Wet 
chemische afvalstoffen (in verband met het ontstaan van verontreinigd slib) 
te maken. Daarom zal hierna op deze wetten worden ingegaan. 

Juridisch kader Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

Vergunningverlening WVO 

Bij lozingen dient onderscheid te worden gemaakt tussen lozingen recht- 
streeks op oppervlaktewater ('directe lozingen') en lozingen op de gemeen- 
telijke rioleringstelsels ('indirecte lozingen'). 
Rechtstreekse lozing op oppervlaktewater is verboden, behoudens wanneer 
vergunning is verleend (artikel 1, eerste lid, WVO Stb. 1981, 573). De 
vergunning wordt conform de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Stb. 
1981, 442 en 443) op aanvraag of ambtshalve verleend door de kwaliteitsbe- 
heerder van het ontvangende oppervlaktewater. 
Aan de vergunning worden voorwaarden verbonden die strekken tot 
bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater (met inbegrip van 
de waterbodem). 

De huidige praktijk bij scheepswerven is, dat het afvalwater vrij via de 
helling of dokvloer (soms via een bezinkinstallatie) afstroomt naar het 
oppervlaktewater. Het beleid van de waterkwaliteitsbeheerder is er op 
gericht, dat onderhavige lozingen op Oppervlaktewater worden beëindigd 
door aansluiting op de riolering. 
Door de ligging van de werven zal het over het algemeen niet mogelijk zijn 
het behandelde afvalwater naar de riolering te leiden. Veel werven zijn 
buitendijks gelegen. 
Slechts in een beperkt aantal gevallen is aansluiting wel mogelijk. Met 
name bij werven waar voornamelijk binnenvaartschepen worden behandeld. 
Bij werven waar voornamelijk zeegaande schepen worden behandeld zal 
aansluiting moeilijker zijn. Overigens zal per bedrijf bekeken moeten 

.. .. . .. 
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worden of, gezien de aard en omvang van de afvalwaterstroom, aansluiting 
wel wenselijk is. 

7.2.2. Algemene regelgeving 

Op 3 april 1989 is bij de Tweede Kamer een ontwerp-Wet tot wijziging van 
de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (WABM) ingediend, namelijk 
het hoofdstuk 'Vergunningen en algemene regels' (Tweede Kamer, verga- 
derjaar 1988-1989, 1087, nr. 1-3). Dit wetsontwerp brengt mede een 
wijziging van de WVO - een nieuw artikel 2a - met zich mee, op grond 
waarvan bij AMvB algemene regels kunnen worden gesteld. Naar verwach- 
ting zal het hoofdstuk begin 1992 in werking treden. 

Het opstellen van algemene regels is voor onderhavige scheepswerven niet 
zinvol aangezien er geen sprake is van uniforme bedrijfsactiviteiten en 
evenmin van een uniforme wijze van saneren. 

7.3. Saneringsaanbevelingen vertaald in lozingseisen 

7.3.1. Lozingseisen 

Aan het te lozen afvalwater kunnen eisen worden opgelegd aan de hand 
van hetgeen in de voorgaande hoofdstukken is geconcludeerd over de 
emissies en saneringsmaatregelen. De eisen kunnen worden opgelegd door 
middel van individuele vergunningen. Een voorwaarde voor het opleggen 
van eisen aan het afvalwater is, dat ze haalbaar zijn voor de bedrijfstak en 
dat de voorschriften handhaafbaar zijn voor de waterkwaliteitsbeheerder. 
Met betrekking tot het verwerken van eisen in voorschriften zijn er twee 
mogelijkheden; doelvoorschriften en middelvoorschriften. 
Een doelvoorschrift heeft betrekking op de lozing en schrijft voor aan 
welke eisen het geloosde afvalwater moet voldoen, maar laat in het midden 
op welke wijze die eisen bereikt moeten worden. Een middelvoorschrift 
beperkt zich tot de wijze van behandeling van het afvalwater maar schrijft 
niet voor aan welke eisen het afvalwater na behandeling moet voldoen. 
Uit het oogpunt van handhaafbaarheid verdient opname van doelvoorschrif- 
ten de voorkeur. (CUVWO VrI, 1989) 

Voor onderhavige bedrijven kunnen op dit moment vanwege de grote 
variatie in omstandigheden moeilijk algemene eisen worden geformuleerd. 
Het is de bedoeling dat aan de hand van deze rapportage de bedrijven een 
saneringsplan opstellen, waarna de vergunningverlenende instantie aan de 
te lozen afvalwaterstromen eisen kan formuleren. De onderstaande eisen 
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zijn hierbij richtinggevend. Aanvullende praktijkproeven d e n  moeten 
uitwijzen wat haalbaar is. In opdracht van de VNSI worden in 1991 bij een 
zeescheepsreparatiewerf en een binnenvaartwerf deze proeven uitgevoerd. 
De verontreinigingen in het afvalwater komen gebonden aan verfdeeltjes 
mij. Het is daarom voldoende het zwevende stofgehalte te limiteren omdat 
daarmee ook de metaal- en PAK-gehalten gelimiteerd zullen zijn. 
Wanneer het effluent niet meer dan 100 mg/i zwevende stof bevat, zullen 
de vrachten verontreinigende stoffen met 90 - 99% verminderen. Door 
middel van onderzoek zal bepaald moeten worden of een lagere eis 
opgenomen kan worden. 
Voor olie zou een eis van 20 mg/i voorgesteld kunnen worden. 
In bijlage 10 zijn modelaanvraagformulieren en modelvergunningsvoor- 
schriften opgenomen. 

73.2 Melding + controle en handhaving 

Voor het uitvoeren van controles is een meldingsplicht bij dokken belang- 
rijk. Deze meldingsplicht is uitgewerkt in een uitspraak van de Raad van 
State. Deze luidt: 

"Van het afzinken van een dok na het hierin uitvoeren van conserverings- 
werkzaamheden dient uiterlijk 24 uur van tevoren schriftelijk melding te 
zijn gedaan aan de hoofdingenieur-directeur. 
Wanneer een dok wordt afgezonken na het uitvoeren van overige werk- 
zaamheden, dient bovengenoemde melding uiterlijk 4 uur van te voren te 
zijn gedaan. 
Indien na een melding als bedoeld in de eerste volzin blijkt dat de conser- 
veringswerkzaamheden eerder (zullen) zijn beëindigd dan aan de hoofdin- 
genieur-directeur is gemeld, kan vergunninghoudster de hoofdingenieur- 
directeur gemotiveerd verzoeken haar toe te staan op een eerder tijdstip 
dan gemeld een dok af te zinken. 
De hoofdingenieur-directeur dient op een dergelijk verzoek onverwijld te 
reageren". 

Voor de waterkwaliteitsbeheerder wordt het dan mogelijk eventuele contro- 
les uit te voeren waarbij gekeken wordt of het dok goed is schoongemaakt. 
De meldingsplicht dient ook te gelden voor schepeniiften en voor (nieuw- 
bouw) hellingen met een dokdeur. Schroevendokken en -liften zijn hiervan 
vrijgesteld, tenzij in deze outillages conserveringswerkzaamheden worden 
uitgevoerd. 

De controle bij de werven kan in het algemeen bestaan uit een inspectie, 
waarbij bekeken wordt of de lozing via een bezinkinstallatie of een andere 
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goedgekeurde zuiveringsmethode plaatsvindt en of deze installatie op de 
juiste wijze is ge'ïnstalleerd en wordt bedreven (geen hydraulische overbelas- 
ting). Verder kan men bekijken of de bedrijfsgebonden maatregelen 
('goodhouse keeping') voldoende zijn, waarbij gelet kan worden op eventue- 
le olielozingen en andere lozingen (op het terrein) waardoor de waterbwali- 
teit nadelig beïnvloed wordt. 
Wanneer er bij de inspectie twijfels bestaan over de goede werking van de 
installatie, kan een steekmonster van het effluent worden genomen, zodat 
bepaald kan worden of de in de vergunning genoemde eisen gehaald 
worden. 
Bij werkzaamheden zoals gritstralen en verfspuiten die het oppervlakte- 
water kunnen belasten, moeten de in het saneringsplan voorgestelde 
maatregelen worden geconstateerd en op hun werking worden gecontro- 
leerd. 

7.4. Relaties met andere milieuwetten 

7.4.1. Hinderwet 

In het kader van vergunningverlening aan bedrijven is er een duidelijk 
verschil tussen de werkingssfeer van de Hinderwet (HW) en de WVO. De 
WVO beoogt het voorkomen van verontreiniging van het oppervlaktewater, 
terwijl de HW beoogt gevaar, schade of hinder naar de omgeving te 
voorkomen. In de HW is expliciet aangegeven (artikel 38a.l) dat; "deze wet 
niet van toepassing is op inrichtingen voorzover deze ten gevolge van het 
brengen in oppervlaktewateren van afvalstoffen, verontreinigende of 
schadelijke stoffen naar buiten gevaar, schade of hinder veroorzaken". 
Gelet op het in gestelde in 7.2.1. betekent dit dus dat strikt formeel gezien 
ook de HW geen eisen kan stellen aan de indirecte vervuiling (door 
verwaaiing van grit en verf) van het oppervlaktewater. In de praktijk is 
echter veelal sprake van gevaar, schade of hinder naar meerdere milieu- 
compartimenten, zodat er feitelijk wel eisen gesteld worden aan deze 
stoflozingen. 
Zo zullen er dus zowel in de kader van de HW als ook in het kader van de 
WVO eisen gesteld kunnen worden met betrekking tot de beperking van 
stof en /of spuitnevel. Het moge duidelijk zijn dat op dit gebied een 
nauwgezette afstemming met betrekking tot de voorschriften in de HW- en 
WVO-vergunning noodzakelijk is. Daarnaast zullen voorschriften met 
betrekking tot het schoonmaken van dokken en verharde hellingen in het 
kader van een WVO-vergunning kunnen worden gesteld, wanneer deze het 
voorkomen van waterverontreiniging beogen. 
Eisen ten aanzien van de werkvloeren zelf (bijvoorbeeld met betrekking tot 
de vloeistofdichtheid), zullen over het algemeen gesteld worden in het 
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7.4.2. 

kader van de Hinderwet. Hellingen welke echter regelmatig onder water 
komen te staan behoren wel tot het oppervlaktewater en vallen derhalve 
onder het regiem van de WVO. Overigens werkt Rijkswaterstaat momen- 
teel aan een regeling waarbij bepaald wordt hoe vaak een helling moet 
onderstromen voor deze tot het oppervlaktewater gaat behoren. De 
(Hinderwet)vergunning verlenende instantie zal over het algemeen de 
provincie zijn waar de inrichting zich bevindt, aangezien de onderhavige 
werven vrijwel zonder uitzondering behoren tot de Categorie A-inrichtingen 
ingevolge de Wet Geluidhinder. 

Wet chemische afvalstoffen 

Bij hogedruk waterstralen en het eventueel vrijkomen van oliehoudend 
afvalwater zijn de voorzieningen ter zuivering van afvalwater gebaseerd op 
deeltjesafscheiding. Hierbij ontstaat naast een gezuiverde waterstroom een 
afvalstroom, waarvan de samenstelling afhankelijk is van de binnen het 
bedrijf gevolgde werkwijze en de geplaatste zuiveringsvoorzieningen. 
Bij het vrijkomen van deze afvalstoffen is het juridisch kader van de Wet 
chemische afvalstoffen van belang (Stb. 696, 1981). De afgrenzing tussen 
WCA en WVO is bepaald in artikel 61, WCA waarin is aangegeven dat 
'deze wet niet van toepassing is op gedragingen waaromtrent voorschriften 
zijn gesteld bij of krachtens (onder meer) de Wet verontreiniging opper- 
vlaktewateren'. Lozingen van chemische afvalstoffen die onder het regiem 
van de WVO en de lozingsverordening riolering (nog) worden toegestaan, 
onttrekken zich daarmee aan het regiem van de WCA. 

De WCA beoogt een organisatorisch kader te verschaffen voor het doelma- 
tig en milieuhygiënisch verantwoord verwijderen van chemische afvalstoffen. 
De wet kent de volgende uitgangspunten: 
- 

- 

- 

het ontstaan van afvalstoffen die niet of nauwelijks doelmatig kunnen 
worden verwerkt, moet zoveel mogelijk worden beperkt; 
een ieder die afvalstoffen produceert, is voor de verwijdering daarvan 
verantwoordelijk en moet de kosten dragen ('de vervuiler betaalt'); 
de verwijdering dient doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord te 
geschieden. 

In artikel 1 van de WCA is onder meer bepaald dat bij AMvB aangegeven 
wordt wat wel en wat niet onder chemische afvalstoffen wordt verstaan; zie 
hiervoor het 'Besluit aanwijzing chemische afvalstoffen', dat in juli 1991 in 
werking zal treden. 

Of afvalstromen als chemisch afval moeten worden beschouwd kan worden 
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7.5. 

bepaald aan de hand van het aanwijssyteem zoals neergelegd in het Besluit 
aanwijzing chemische afvalstoffen (zie figuur bijlage 9). Op de relevante 
stappen uit dit aanwijssysteem wordt in bijlage 9 kort ingegaan, waarbij ook 
de verwijderingsstructuur uiteen is gezet. 

In de artikelen 3 tot en met 16 van de WCA (0 2; De verwijdering van 
chemische afvalstoffen) zijn de verbodsbepalingen opgenomen met betrek- 
king tot de afgifte van chemische afvalstoffen (ondermeer geregeld in art. 
3) èn met betrekking tot het bewaren, bewerken, verwerken of vernietigen 
van chemische afvalstoffen waarvan anderen zich hebben ontdaan (art. 8). 
De verbodsbepalingen gelden niet als voor de laatste activiteiten door de 
Minister van VROM vergunning is verleend en wanneer degenen die 
afvalstoffen afgeven dit aan deze vergunnninghouders ex art. 8, WCA doen. 

Nadere regels zijn gesteld in het Meldingenbesluit chemische afvalstoffen 
1988 (Staatscourant 1988, 200) met betrekking tot meldingsplicht, dan wel 
ontheffing daarvan in bepaalde catagoneën van gevallen, van de afgifte van 
chemische afvalstoffen aan genoemde vergunninghouders alsmede de 
meldingsplicht door deze vergunninghouders. In beide gevallen betreft het 
meldingen aan de Minister van VROM. 

Invoering saneringsmaatregelen 

De invoering van de saneringsmaatregelen valt uiteen in twee stappen. 
Eerst zullen de onderhavige werven bij de waterkwaliteitsbeheerder een 
saneringsplan moeten indienen. Wanneer deze akkoord is met de voorge- 
stelde maatregelen moeten vervolgens, in een bepaalde periode, de sane- 
ringsmaatregelen gerealiseerd worden. 
In een geschil tussen een aantal werven en een waterhaliteitsbeheerder 
heeft de Afdeling voor geschillen van bestuur van de Raad van State de 
datum voor het indienen van het saneringsplan en de saneringseinddatum 
vastgelegd. 
Deze uitspraak hield in dat de vergunninghoudster (de werf) uiterlijk een 
jaar na de datum van vaststelling van het (onderhavige) eindrapport bij de 
hoofdingenieur-directeur een plan indienen. De uiteindelijke sanenngsda- 
turn (de datum waarop de lozing gesaneerd moet zijn), is vastgesteld op het 
uiterlijk twee jaar na die datum van vaststelling. Aangezien onderhavige 
rapportage augustus 1991 door de CUWVO zal worden vastgesteld, komen 
hiermee de uiterste data voor het indienen van het saneringsplan en de 
sanering op respectievelijk augustus 1992 en augustus 1993. 
Het bovenstaande geldt voor sanering van de waterverontreinigende 
activiteiten. De sanering van de werkvloeren (wanneer deze vallen onder de 
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WVO, zoals heliingen in getijde water) kunnen hierin worden meegenomen. 
Echter, het is ook mogelijk dat in overleg met de (WV0)vergunningverle- 
nende instantie de sanering gefaseerd zal plaatsvinden. Er zullen dan wel 
duidelijke termijnen moeten worden afgesproken. Voorgesteld wordt voor 
de sanering van de werkvloeren uiterlijk augustus 1994 aan te houden (een 
jaar extra). De termijn voor de sanering van de waterverontreinigende 
activiteiten ligt overigens zoals hiervoor is aangegeven vast. Veelal zal de 
sanering van dergelijke werkvloeren (hellingen) door de Hinderwetverle- 
nende instantie worden geregeld. 
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8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

8.1. Conclusies 

Ai Pemeen 

1. Conserveringswerkzaamheden worden op de volgende locaties 
uitgevoerd: 
- grote werven met dokken/hellingen voor zeeschepen, 
- werven met hellingen en/of kleine dokken voor binnenvaart, 

- gespecialiseerde onderhoudsbedrijven (straalbedrijven) met een 
visserij en recreatie, 

vaste locatie, aan een kade, (overkapt) dok of werkhal. 

2. In Nederland zijn circa 50 werven welke beschikken over facili- 
teiten voor de bouw of reparatie van zeegaandeschepen en circa 
140 werven voor de bouw of reparatie van voornamelijk binnen- 
vaartschepen. Er zijn ca. 15 grotere jachtbouwwerven. Meer dan 
de helft van de bedrijven is in Noord en Zuid-Holland gevestigd. 

3. Afbouw van capaciteit en arbeidsplaatsen hebben geleid tot 
enige verbetering van de rentabiliteit en continuïteit in bepaalde 
deelsectoren. 

4. In de scheepsbouw en scheepsreparatie maakt men gebruik van 
de volgende al dan niet overdekte outillages: hellingen, dokken, 
scheepsliften en schroevendokken. 

5. Bij het ontwerp en de bouw van de faciliteiten was geen reke- 
ning gehouden met de huidige miiieu-eisen. Het zal daarom 
moeilijk worden om zonder hoge kosten in de oude outillages 
waar in de loop van de tijd vrijwel geen aanpassingen zijn ge- 
pleegd, de noodzakelijke milieumaatregelen te implementeren. 

Activiteiten 

6. In Nederland zijn ongeveer 7850 binnenvaartschepen in de vaart, 
welke gemiddeld eens in de twee tot vier jaar op de werf komen. 

7. De binnenvaartschepen worden op de werf drooggezet in een 
dok of op een helling. Onder hoge druk wordt het onderwater- 
schip schoongespoten met water, vervolgens worden er na 
eventuele reparaties meestal twee nieuwe teerlagen opgebracht. 
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8. 

9. 

Voor onderhoud komen zeegaande schepen om de twee tot vier 
jaar op de werf in een dok. De gevolgde procedure is als  volgt; 
- dok invaren, positioneren en vastleggen van het schip 
- water uit dok pompen, achtergebleven slib terugspuiten naar 

- tot de waterlijn de romp waterstralen (het verwijderen van 

- bij een olielijn op de scheepshuid wordt bij hoge uitzondering 

- indien nodig wordt door middel van gritstralen de verflagen 

- vervolgens wordt het verfsysteem, waarin de aangroeiwerende 

- het gebruikte grit wordt opgeruimd van de dokvloer, meestal 

het oppervlaktewater. 

aangroei, loszittende verf en roest) 

een detergent geneveld 

opgeruwd danwel geheel of gedeeltelijk verwijderd 

verf, aangebracht 

nadat de verflaag is opgebracht 

In het geval van een helling wordt het schip met behulp van 
lieren op het droge getrokken. Op hellingen wordt, op enkele 
uitzonderingen na, in verband met slijtage van de lieren niet 
gegritstraald. Verder is de procedure gelijk als onder punt 8.. 

10 . Bij nieuwbouw van schepen is het hogedruk reinigen niet van 
toepassing. Gritstraalwerkzaamheden komen sporadisch en 
verfspuiten komt periodiek voor. 

11. Hogedruk waterreinigen wordt meestal uitgevoerd bij drukken 
tot 250 bar. 

12. De meest bekende vorm van droogstralen is het zogenaamde 
gritstralen. Bij deze wijze van gritstralen ontstaat een aanzienlij- 
ke stofemissie. 

13. Bij vacuiimstralen vindt nagenoeg geen verspreiding van stof 
plaats. Om zowel economische als technische redenen (onbe- 
trouwbaarheid) wordt het echter nog niet toegepast voor de 
behandeling van grote oppervlakken. 

14. 

15. 

Voor schepen uit de binnenvaart, de recreatievaart en gedeelte- 
lijk ook de visserij wordt bij verfapplicatie veelal gebruik ge- 
maakt van de kwast of roller. 

Bij de bouw en het onderhoud van grote schepen wordt vrijwel 
uitsluitend het airless verfspuiten toegepast. Door verwaaiing van 
verfnevel kunnen hierbij aanzienlijke spuitverliezen optreden (5  - 
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45%). 

16. Er is onderzoek gaande naar industriële toepassing van electro- 
statisch spuiten in de buitenlucht. 

17. De conservering wordt uit meer lagen opgebouwd, zoals corro- 
siewerende primers, tussenlagen en een toplaag. 8 

18. Het huidig gebruik van aangroeiwerende verf (antifouling), 
waarvan verf met organotin- en koperverbindingen de meest 
aansprekende voorbeelden zijn, wordt gezien als een groot 
milieuhygiënisch probleem. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

De organotinhoudende antifoulings hebben gemiddeld een 
koper- en organotingehalte van respectievelijk 25 en 6%. De 
koperhoudende antifoulings hebben gemiddeld ook een koperge- 
halte van 25%. 

De antifoulings zijn te verdelen in twee typen; leaching (uitlogen- 
de) en selfpolishing (zelfslijpende) antifoulings. Leaching antifou- 
lings kunnen verder worden onderscheiden in zachte en harde 
antifoulings. 

Het grote nadeel van leaching antifoulings is gelegen in het 
oneconomisch gebruik van de biociden. Selfpolishing antifoulings 
geven het biocide gelijkmatig af aan de omgeving en hebben dit 
probleem niet. Een zwak punt van deze verven is de bescher- 
ming bij langdurig stilliggen. Daarom worden aan selfpolishing 
antifoulings ook wel koperverbindingen toegevoegd. 

Circa 70% van de zeeschepen die op Nederlandse reparatiewer- 
ven worden behandeld, bezit een zelfslijpende coating, 30% van 
de schepen heeft een harde antifouling. 

Teerprodukten worden voornamelijk in de binnenvaart toege- 
past. 

Deze teerprodukten bestaan bijna volledig uit steenkoolteerpek, 
waarin de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK'S) 
een probleem veroorzaken. 

Naast de reguliere teerprodukten worden ook tweecomponenten 

._ .-- 
'O.. 
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epoxyteren toegepast (ca. 30% steenkoolteerpek). Op zeegaande 
schepen worden deze produkten als onderlaag gebruikt. 

26. In de binnenvaart wordt jaarlijks ca. 700 ton teer toegepast. Een 
schatting van de gebruikte hoeveelheden verf voor zeegaande 
schepen is niet te maken. 

De emissies 

27. De emissies tengevolge van de conservering van binnenvaart- 
schepen bestaan uit diffuse emissies door verdamping, slijtage en 
uitloging en uit een emissie bij de werf als puntbron namelijk het 
waterstralen. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

Bij zeegaande schepen bestaan de emissies uit de diffuse bron- 
nen als verdamping en uitloging en bij de werf bovendien uit 
emissies door hoge druk waterstralen, verwaaiing van grit en 
verf. 

50% van de, bij binnenvaartschepen opgebrachte, in de teer 
aanwezige, PAK's verdwijnt door verdamping tijdens het drogen. 

In de binnenvaart komt O - 38% van de PAK's door slijtage 
diffuus in het water. Door uitloging komt 6 - 25% diffuus in het 
water. 

Door de binnenvaart zal 25 - 45% van de oorspronkelijk met de 
verf opgebrachte PAK's diffuus in het oppervlaktewater verdwij- 
nen. Dit is jaarlijks 7 - 13 ton PAK. 

Met name bij aangroeiwerende verven valt te verwachten dat de 
totale machtbelasting door uitloging groter is dan de belasting bij 
de werf. Omdat zeeschepen slechts een relatief zeer korte 
periode in de haven komen, zullen de biociden voornamelijk op 
zee in het water terecht komen. 

Verwacht kan worden dat uitloging van koper bij net behandelde 
schepen het grootst is en dat uitloging van organotin vanuit 
zelfpolijstende antifouling plaatselijk, in de havens, relatief laag 
zal zijn. 

Van de uitloging van koper en organotin vanuit de zeescheep- 
vaart zijn geen kwantitatieve gegevens beschikbaar. 
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35. Bij het gritstralen van de scheepshuid zullen er bij een open dok 
of helling fijn grit en verfdeeltjes wegwaaien. Ook bij het verf- 
spuiten treden er door verwaaiing emissies op, welke kunnen 
oplopen tot tientallen procenten. Dit is afhankelijk van de 
windkracht en de gehanteerde werkwijze. 
Bij kwasten en rollen van verf is de emissie naar bodem of 
oppervlaktewater minimaal. 

Afvalwater 

36. 

3 7. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

Voor het afspuiten van een binnenvaartschip wordt ca. 9 m3 
water gebruikt. Landelijk komt er bij het afspuiten ca. 23.000 m3 
water vrij. 

Per gemiddeld binnenvaartschip komt ca. 130 g PAK vrij. De 
jaarlijkse PAK-emissie van een gemiddelde binnenvaartwerf (100 
droogzettingen) wordt geschat op ca. 13 kg. 

Op zeescheepsreparatiewerven komen de volgende afvalwater- 
stromen vrij; afspuitwater van conserveringswerkzaamheden, 
ballast-, koel- en kombuiswater afkomstig van het schip. Bij 
gegraven dokken komen daar het lekwater van de dokdeur en 
opwellend grondwater bij. Verder zal bij onoverdekte faciliteiten 
regenwater verontreinigd kunnen zijn. 

Het lekwater van de dokdeur en het ballastwater van het schip 
kunnen veelal separaat van het afvalwater wordt afgevoerd. 

De hoeveelheden zullen per schip, per dag en per werf variëren. 
De landelijk vrijkomende hoeveelheden afvalwater zijn daarom 
bij dit type werven zelfs bij benadering niet te geven. 

De verontreinigende componenten blijken als vaste stof of aan 
zwevende stof in het afvalwater aanwezig te zijn. 

Gemiddeld bedraagt de emissie afkomstig van zeeschepen 
1.000 g olie en 20 kg zwevende stof met daarin 270 g koper, 
40 g organotin. 
De mate van vervuiling is sterk afhankelijk van de gevolgde 
werkwijze. 

Olie verontreiniging komt zeker niet altijd in het afvalwater voor. 
(mogelijke bronnen: olierand verwijdering en vet/olie van de 
scheepsschroef). 

* -  

I .  
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44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

Het afvalwater afkomstig van het hogedruk reinigen blijkt min- 
der verontreinigd te zijn dan het afvalwater dat vrijkomt na het 
schoonspuiten van het dok na gritstralen danwel na verfspuiten. 

Bij een gemiddelde zeescheepsreparatiewerf (150 droogzettingen 
per jaar) komen jaarlijks naar schatting de volgende vrachten 
vrij; 3,s ton zwevende stof, 40 kg koper, 10 kg organotin en 
150 kg olie. 

Jaarlijks verdwijnt door het teergebruik in de binnenvaart lande- 
lijk 14 ton PAK (6 v Borneff) naar de lucht. 7 - 13 ton PAK 
komt diffuus in het oppervlaktewater en 50 - 200 kg PAK wordt 
jaarlijks door hogedruk waterstralen bij de werven naar het 
oppervlaktewater geëmitteerd. 

De landelijke koper- en organotinemissies zijn niet nauwkeurig 
in te schatten. 

De PAK-emissie naar het oppervlaktewater direct vanuit binnen- 
vaartwerven bedraagt ca. 2% van de diffuse belasting door 
uitloging en slijtage. 

De totale landelijke PAK-emissie is ca. 18 ton. De binnenvaart 
levert hieraan met ca. 10 ton verreweg de grootste bijdrage 
(55%). 

Maatregelen 

50. Een directe emissie-aanpak, dat wil zeggen een saneringsaanpak 
van de bron, het verfsysteem, is dringend gewenst voor de 
conservering welke op dit moment wordt toegepast op binnen- 
vaartschepen. Aanpassing van hellingen en dokken leidt slechts 
tot een geringe afname van de totale waterbodemvervuiling door 
teerconservering. 

5 1. 

52. 

53. 

Een bronaanpak voor de verfsystemen op zeegaande schepen is 
door het internationale (wereldwijde) karakter voorshands niet 
mogelijk. 

Milieuhygiënisch hebben de (a1uminium)bitumen de voorkeur als 
vervanger voor teer in de binnenvaart. 

De kosten voor onderhoud van een gemiddeld binnenvaartschip 
worden hiermee jaarlijks verhoogd met ca. fl. 350,--. 
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54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

Kosten 

62. 

Op dit moment wordt op veel Nederlandse werven gewerkt 
volgens de dok- en hellingvloerdiscipline (MDH). Een goede 
uitvoering hiervan is van wezenlijk belang om de emissies be- 
heersbaar te houden. 

Te verwachten valt dat het straalwater dat vrijkomt bij het 
afspuiten van binnenvaartschepen goed via bezinking te behan- 
delen is. 

Ook het afvalwater afkomstig van de zeescheepsreparatiewerf 
laat zich goed bezinken. Na 1 uur is 80 tot 90% van het zweven- 
de stof bezonken. 

Opdrijvende stoffen (olie) kan men verwijderen met een olie/wa- 
terafscheider. Deze kan gecombineerd worden met bijvoorbeeld 
een bezinkselafscheider. 

Door de ligging van de werven zal het veelal niet mogelijk zijn al 
het afvalwater naar de riolering te leiden. 

Bodembeschermende voorzieningen zijn voor wat betreft de 
conserveringsactiviteiten met name van belang bij hellingen. 

Het vloeistofdicht houden van een hellingvloer bij werven is, 
vanwege de extreme belastingen, vaak moeilijk. Een klinker-, 
beton- of asfalîverharding zal de verontreiniging van bodem door 
verfdeeltjes in voldoende mate voorkomen. Door bedrijfsgebon- 
den maatregelen zal het risico van bodemverontreinigen door 
vloeistoffen (meestal olie) kunnen worden vermeden. De maatre- 
gelen kunnen bestaan uit het plaatsen van opvangbakken. 

Conserveringswerkzaamheden aan drijvende objecten mogen 
slechts worden uitgevoerd wanneer deze het oppervlaktewater 
niet beïnvloeden. 

De kosten voor implementatie van de saneringsmaatregelen 
zuilen per werf sterk variëren. Ter indicatie: bij een afschrijving 
in tien jaar en een rentevoet van 13% komen de jaarlijkse vaste 
lasten voor sanering van het afvalwater bij een scheepswerf met 
een verharde dwars helling op ca. f 40.000,--. (Dit is exclusief 
afdichting van de heliingvloer en eventuele bodemsanering.) 
Voor een werf met twee onoverdekte gegraven dokken komen 
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8.2. 

de jaarlijkse vaste lasten op ca. f 80.000,--. 
De kosten voor drijvende dokken liggen gemiddeld op een gelijk 
niveau als bij gegraven dokken. De kosten voor drijvende dok- 
ken kunnen afhankelijk van de constructie echter wel sterker 
variëren. Met name voor een pontondok, waarbij de vloer uit 
een aantal losse segmenten bestaat, kunnen de kosten behoorlijk 
oplopen. 

63. Tegen de hoge kosten welke opgebracht moeten worden ten 
behoeve van de milieuvoorzieningen, staat op termijn een duide- 
lij ke kostenbesparing voor de baggerspecieberging. 

Aanbevelingen 

Ten aanzien van de verwnninwerlening 

1. Aanbevolen wordt bij het gritstralen, daar waar mogelijk een 
werkwijze te verlangen, waarbij het grit blijft liggen en pas na 
het verfspuiten wordt opgeruimd (zaagselfunctie). 

2. Aanbevolen wordt in de vergunning vast te leggen, dat in een 
gesaneerde situatie (behandeling afvalwater) het dok, na het 
droog opruimen van het grit + verf, wordt nagespoten. 

3. Overspray dient in de eerste plaats te worden beperkt door een 
goede werkdiscipline van de applicateur: gebruik maken van de 
juiste hulpapparatuur en een zo kort mogelijke afstand tot het te 
behandelen oppervlak. Beide maken deel uit van een goede dok- 
en hellingvloerdiscipline. 
Windbe'invloedende/afschermende maatregelen moeten worden 
genomen bij gritstralen en verfspuiten in de open lucht. (Prak- 
tijkproeven met fijnmazige netten in combinatie met een water- 
nevel zijn gaande.) Aanbevolen wordt dergelijke maatregelen in 
de vergunning vast te leggen. 

4. Aanbevolen wordt, te nemen maatregelen bij het uitsteken van 
schepen uit dokken, in de vergunning vast te leggen. Deze 
maatregelen betreffen: 
- Het schip moet altijd boven een aaneengesloten dichte 

ondergrond behandeld worden, zodat men afvalwater, verf- 
en gritresten goed kan opvangen. 
Daarbij moet het schip indien mogelijk binnen de zijwan- 
den van het dok behandeld worden. Als dit niet mogelijk is 

- 
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5. 

6. 

7. 

zal het dok al dan niet tijdelijk van de nodige windafscher- 
mende maatregelen kunnen worden voorzien ("verlenging" 
dokwanden). 
Indien er niet binnen de wanden van het dok gewerkt kan 
worden en de hiervoor genoemde aanvullende maatregelen 
ook niet te realiseren zijn, zal alleen via de vacuümblastme- 
thode (plus windkrachtbeperking) op het uitstekende deel 
gestraald en de verf alleen via kwasten of rollen (boven 
verhard oppervlak) opgebracht mogen worden. 

- 

Als richtinggevende lozingseisen in de vergunning wordt voor het 
zwevende stof een eis van 100 mg/i aanbevolen en voor olie 20 
m@. 

Voorgesteld wordt dat, ten behoeve van de berekening van de 
dimensioneringsgrondslagen voor de afvalwaterbehandelingsin- 
stallatie, rekening wordt gehouden met een regenintensiteit van 1 
mm/uur. 

Bedrijven met een dok, scheepsliften en hellingen met een 
dokdeur, dienen tewaterlatingen, na het hierin uitvoeren van 
conserveringswerkzaamheden, uiterlijk 24 uur van tevoren 
schriftelijk te melden aan de waterkwaliteitsbeheerder. Wanneer 
een tewaterlating plaatsvindt na het uitvoeren van overige werk- 
zaamheden, dient bovengenoemde melding uiterlijk 4 uur van te 
voren te zijn gedaan. 
Indien na een melding als bedoeld in de eerste volzin blijkt dat 
de conserveringswerkzaamheden eerder (zullen) zijn beëindigd 
dan aan de waterkwaiiteitsbeheerder is gemeld, kan vergunning- 
houdster de waterkwaliteitsbeheerder gemotiveerd verzoeken 
haar toe te staan de tewaterlating op een eerder tijdstip dan 
gemeld te doen plaatsvinden. 
De waterkwaliteitsbeheerder dient op een dergelijk verzoek 
onverwijld te reageren. Aanbevolen wordt dit in de vergunning 
op te nemen. 

8. De werven moeten uiterlijk voor augustus 1992 een sanerings- 
plan indienen. Aan de hand van dit saneringsplan zal de vergun- 
ningverlenende instantie voor de te lozen afvalwaterstromen 
eisen moeten formuleren. De sanering kan uiteenvallen in een 
sanering van de waterverontreinigende activiteiten en een sane- 
ring van de werkvloer. 
Als  saneringseinddatum waarbij aiie bedrijven de waterverontrei- 
nigende activiteiten gesaneerd moeten hebben wordt uiterlijk 



102 

augustus 1993 aanbevolen. Het is van belang deze datum aan de 
bedrijven te melden. 

9. De sanering van de werkvloeren (wanneer deze vallen onder de 
WVO, zoals hellingen welke regelmatig onderwater lopen bij- 
voorbeeld bij hoge rivierwaterstanden en in getijde-water) kun- 
nen meestal met de sanering van de waterverontreinigende 
activiteiten worden meegenomen. Echter, het is ook mogelijk 
dat, in overleg met de (WV0)vergunningverlenende instantie, de 
sanering gefaseerd zal plaatsvinden. Er zullen dan wel duidelijke 
termijnen moeten worden afgesproken. Voorgesteld wordt voor 
de sanering van de werkvloeren augustus 1994 aan te houden 
(een jaar extra). Veelal zal de sanering van dergelijke werkvloe- 
ren (hellingen) door de Hinderwetverlenende instantie worden 
geregeld. 

Ten aanzien van de handhaving 

10. De controle bij de werven kan in het algemeen bestaan uit een 
inspectie, waarbij bekeken wordt of de lozing via een bezinkin- 
stallatie (of een andere goedgekeurde zuivering) plaatsvindt en 
of deze installatie op de juiste wijze is geïnstalleerd en wordt 
bedreven (geen hydraulische overbelasting). Verder kan men 
bekijken of de bedrijfsgebonden maatregelen ('good housekee- 
ping') voldoende zijn, waarbij gelet kan worden op eventuele 
olielozingen en andere lozingen op het terrein waardoor de 
waterkwaliteit nadelig be'ïnvloed wordt. 
Wanneer er bij de inspectie twijfels bestaan over de goede wer- 
king van de installatie, kan een steekmonster van het effluent 
worden genomen, zodat bepaald kan worden of de in de vergun- 
ning genoemde eisen gehaald worden. 

11. Het onderwaterborstelen van het onderwaterschip van zeesche- 
pen geeft door de huidige verfsystemen nog een oncontroleerba- 
re en onbeheersbare emissie naar het oppervlaktewater. Aanbe- 
volen wordt deze methode niet toe te staan niet toe te staan 

Ten aanzien van het moduktenbeleid 

12. Aanbevolen wordt dat er onderzoek zal plaatsvinden naar 
acceptabele vervangers voor teer en teerprodukten voor toepas- 
singen op schepen. 
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13. Mocht een acceptabele vervanger voor (steenkoo1)teer beschik- 
baar zijn, dan dient een verbod op teer(produkten) voor toepas- 
singen op schepen en andere mobiele objecten te worden over- 
wogen. Vervanging van steenkoolteer is de enige duurzame 
oplossing voor de waterbodemvervuiling door PAK'S afkomstig 
uit scheepsconservering. 
Bij overschakeling op andere conserveringsprodukten zijn vooral 
Duitsland en België van belang. De scheepswerven in Nederland 
hebben uit deze twee landen concurrentie te duchten wanneer 
de onderhoudskosten in Nederland eenzijdig verhoogd worden. 
Het is daarom van belang deze twee landen hierbij te betrekken. 

.. 
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BIJLAGE 1 

Maatreeelen per outillape 

Ter verduidelijking is aan deze bijlage een tabel toegevoegd welke 
uitgeklapt kan worden. 
De maatregelen kunnen worden opgesplitst in procesge'ïntegreerde 
maatregelen, d.w.z. door een werkwijze te kiezen waarbij de vervuiling van 
het afvalwater zoveel mogelijk wordt voorkomen (maatregelen bij verfappli- 
katie en stralen) edof de hoeveelheid afvalwater te beperken (opvangen en 
recirculeren) en externe zuiveringstechnieken (bezinkenlfiitreren). 
Bovendien zullen indien mogelij Wnoodzakelijk de problemen worden 
aangegeven, die zich hierbij kunnen voordoen. Zoveel mogelijk wordt 
getracht om oplossingen aan te dragen. 
Bij het opstellen van de tekst is er van uit gegaan, dat de beschrijving van 
de techniekedmaatregelen per faciliteit zo volledig mogelijk moet zijn. 
Hierdoor kan de lezer die slechts ge'ïnteresseerd is in één van de faciliteiten 
zonder verdere verwijzingen direkt lezen wat voor hem van toepassing is. 
Onderaan de tabel op de uitkiapper staan de voornaamste bij het hele 
konserveringsproces voorkomende werkzaamhederdkonserveringsprodukten 
vermeld. De technieken handmatige voorbehandeling (hm), vacuümstralen 
(vc), indien de windkracht <6  op de schaal van Beaufort en kwasten/rollen 
(kw) geven bij een goede interne milieuzorg (o.a. dok- en hellingvloe- 
rdiscipline) een minimale verspreiding van verontreinigingen. In het navol- 
gende zal op deze technieken niet meer nader worden ingegaan. 
Indien het vacuümstralen (vc) bij een windkracht >6 op de schaal van 
Beaufort plaatsvindt dan dienen dezelfde maatregelen/voorzieningen te 
worden getroffen als gelden bij droogstralen (es). De hier genoemde wind- 
krachtbeperking is niet van toepassing in een afgeschermde situatie. 
Bij zeeschepen wordt soms vóór het hogedrukwaterstralen (hd) van de 
scheepshuid een ontvettingsmiddel op de scheepshuid gesmeerd 
(olierandvenvijdering=or) dat men laat inweken en vervolgens bij het 
hogedrukwaterstralen (hd) weer verwijdert. Het afkomende water dient 
dezelfde behandeling te ondergaan als het hogedrukreinigingswater zelf. 

Het slib, dat na het leegpompen van een dok op de dokvloer achterblijft, 
mag voor aanvang van de werkzaamheden onbehandeld in het 
oppendaktewater worden teruggespoten. 

Overdekte outillages 

In principe is bij overdekte outillages reeds sprake van een gesaneerde 

.. .. .*: 

.. ". ._ "_ 
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situatie mits maatregelen worden getroffen om verspreiding van schadelijke 
stoffen buiten deze outillage tegen te gaan. Met name bij eventueel 
hogedruk waterstralen, gritstralen en verspuiten van verf of teer. 
Weersinvloeden vormen geen verstorende factor. 

I. OVERDEKTE HELLINGEN 

a. reDaratie zeevaart. 
Komt niet voor bij grotere objecten. Voor kleine zeegaande vaartuigen 
gelden dezelfde maatregelen als onder b. 

b. reDaratie binnenvaart. 
In de praktijk is in feite alleen h.d.-waterstralen relevant, eventueel in 
combinatie met olierandverwijdering. Opvang van het afvalwater door het 
aanbrengen van een goot zal veelal goed uitvoerbaar zijn aangezien het 
voornamelijk verharde langshellingen betreft. 
Verspuiten van verf of teer vindt slechts in zeer beperkte mate plaats. Bij 
gesloten hal kan worden gesproken van een gesaneerde situatie, zo nodig 
met aanvullende afschermende maatregelen indien de hal zich tot boven 
het oppexvlaktewater uitstrekt. Bij hellingen met een dokdeur dient 
alvorens water wordt ingelaten de helling te worden schoongemaakt. Mits 
het h.d.-water wordt opgevangen en behandeld mag de helling na het 
veegschoon maken met de hogedrukspuit worden nagespoeld. 

c. nieuwbouw. 
Gritstraalwerkzaamheden komen slechts in zeer beperkte mate voor en dan 
nog veelal vacuüm. 
Verspuiten van verf of teer komt frequent voor. 
Bij gesloten hal kan worden gesproken van een gesaneerde situatie, zo 
nodig met aanvullende afschermende maatregelen indien de hal zich tot 
boven het oppervlaktewater uitstrekt. Bij hellingen met een dokdeur dient 
alvorens water wordt ingelaten de helling te worden schoongemaakt. Mits 
het h.d.-water wordt opgevangen en behandeld mag de helling na het 
veegschoon maken eventueel met de hogedrukspuit worden nagespoeld. 

11. OVERDEKTE GEGRAVEN DOKKEN 

a. reparatie zeevaart. 
H.d.-waterstralen komt zeer frequent voor, eventueel in combinatie met 
olierandvenirijdering. Na het leegpompen van het dok worden lek- en 
afvalwater via een goot en een zogenoemde woelkamer naar een lenspomp 
geleid. In de woelkamer zal, afhankelijk van de uitvoering daarvan, in meer 
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of mindere mate bezinking plaatsvinden. Dit bezonken materiaal zal, 
wanneer het dok de eerstvolgende keer moet worden leeggepompt en de 
grote dokpompen daartoe worden aangezet, voor een deel via de dokpomp 
in het oppervlaktewater geraken. Het afvalwater van de dokvloer dient te 
worden opgevangen op een plaats, waar nog geen bezinking is opgetreden 
en vervolgens naar een waterbehandelingsinstallatie te worden geleid. 
Mits gescheiden van het overige lenswater en niet verontreinigd door 
dokwerkzaamheden, mag het lekwater van de dokdeuren onbehandeld 
worden geloosd. 
Gritstraalwerkzaamheden komen regelmatig voor. 
Verspuiten van verf of teer komt zeer frequent voor. 
Bij gesloten overkapping is sprake van een gesaneerde situatie, mits het 
verontreinigde lenswater wordt opgevangen en behandeld. 

b. reparatie binnenvaart. 
H.d.-waterstralen komt zeer frequent voor. Na het leegpompen van het dok 
worden lek- en afvalwater via een goot en een zogenoemde woelkamer 
naar een lenspomp geleid. In de woelkamer zal, afhankelijk van de 
uitvoering daarvan, in meer of mindere mate bezinking plaatsvinden. Dit 
bezonken materiaal zal, wanneer het dok de eerstvolgende keer moet 
worden leeggepompt en de grote dokpompen daartoe worden aangezet, 
voor een deel via de dokpomp in het oppervlaktewater geraken. Het 
afvalwater van de dokvloer dient te worden opgevangen op een plaats, 
waar nog geen bezinking is opgetreden en vervolgens naar een 
waterbehandelingsinstallatie te worden geleid. 
Mits gescheiden van het overige lenswater en niet verontreinigd door 
dokwerkzaamheden, mag het lekwater van de dokdeuren onbehandeld 
worden geloosd. 
Gritstralen komt weinig voor. 
Verspuiten van verf of teer komt eveneens weinig voor. 
Bij gesloten overkapping is sprake van een gesaneerde situatie, mits het 
verontreinigde lenswater wordt opgevangen en behandeld. 

c. nieuwbouw. 
Gritstraalwerkzaamheden komen slechts in zeer beperkte mate voor. 
Verspuiten van verf of teer komt periodiek voor. Indien het lenswater van 
het dok hierdoor wordt verontreinigd dient dit water te worden opgevangen 
en behandeld. 
De dokvloer dient te worden schoongemaakt voordat water wordt 
ingelaten. Mits het water wordt opgevangen en behandeld mag de dokvloer 
na het veegschoon maken eventueel met de hogedrukspuit worden na- 
gespoeld. 
Onder deze omstandigheden is sprake van een gesaneerde situatie. 
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Niet overdekte outillages 

111. NIET OVERDEKTE GEGRAVEN DOKKEN. 

a. reparatie zeevaart 
H.d.-waterstralen komt zeer frequent voor, eventueel in combinatie met 
olierandverwijdering. Na het leegpompen van het dok worden lek- en 
afvalwater via een goot en een zogenoemde woelkamer naar een lenspomp 
geleid. In de woelkamer zal, afhankelijk van de uitvoering daarvan, in meer 
of mindere mate bezinking plaatsvinden. Dit bezonken materiaal zal, 
wanneer het dok de eerstvolgende keer moet worden leeggepompt en de 
grote dokpompen daartoe worden aangezet, voor een deel via de dokpomp 
in het oppervlaktewater geraken. Het afvalwater van de dokvloer dient te 
worden opgevangen op een plaats waar nog geen bezinking is opgetreden 
en vervolgens naar een waterbehandelingsinstallatie te worden geleid. 
De capaciteit van deze installatie wordt mede bepaald door de hoeveelheid 
regenwater waarmee rekening moet worden gehouden (zie paragraaf 
5.4.3.). Mits gescheiden van het overige lenswater en niet verontreinigd 
door dokwerkzaamheden, mag het lekwater van de dokdeuren onbehandeld 
worden geloosd. 
Gritstraalwerkzaamheden komen zeer frequent voor, evenals het verspuiten 
van verf. Hierbij treedt onvermijdelijk verwaaiing van gritstof en verfnevel 
(overspray) op. Voor beperking hiervan wordt verwezen naar paragraaf 
5.5. 

b. reDaratie binnenvaart. 
H.d.-waterstralen komt zeer frequent voor. Na het leegpompen van het dok 
worden lek- en afvalwater via een goot en een zogenoemde woelkamer 
naar een lenspomp geleid. In de woelkamer zal, afhankeIijk van de 
uitvoering daarvan, in meer of mindere mate bezinking plaatsvinden. Dit 
bezonken materiaal zal, wanneer het dok de eerstvolgende keer moet 
worden leeggepompt en de grote dokpompen daartoe worden aangezet, 
voor een deel via de dokpomp in het oppervlaktewater geraken. Het 
afvalwater van de dokvloer dient te worden opgevangen op een plaats waar 
nog geen bezinking is opgetreden en vervolgens naar een 
waterbehandelingsinstallatie te worden geleid. 
De capaciteit van deze installatie wordt mede bepaald door de hoeveelheid 
regenwater waarmee rekening moet worden gehouden (zie paragraaf 
5.4.3.). Mits gescheiden van het overige lenswater en niet verontreinigd 
door dokwerkzaamheden, mag het lekwater van de dokdeuren onbehandeld 
worden geloosd. 
Gritstralen komt, met uitzondering van incidenteel vacuümstralen, niet 
voor; verspuiten van verf of teer komt incidenteel voor. Ten aanzien van 
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overspray wordt verwezen naar par. 5.5.. 

c. nieuwbouw. 
Bouw van schepen in niet-overdekte gegraven dokken komt zeer weinig 
voor. 
H.d.-waterstralen is niet van toepassing. 
Gritstraalactiviteiten vinden zeer beperkt plaats, in hoofdzaak 
vacuümstralen dan wel stralen onder goed geconditioneerde omstan- 
digheden. 
Verfspuiten komt periodiek voor. Hierbij treedt onvermijdelijk verwaaiing 
van verfnevel (overspray) op. Voor beperking hiervan wordt verwezen naar 
paragraaf 5.5 .. 
Lek- en afvalwater worden via een goot en een zogenoemde woelkamer 
naar een lenspomp geleid. In de woelkamer zal, afhankelijk van de 
uitvoering daarvan, in meer of mindere mate bezinking plaatsvinden. Dit 
bezonken materiaal zal, wanneer het dok de eersívolgende keer moet 
worden leeggepompt en de grote dokpompen daartoe worden aangezet, 
voor een deel via de dokpomp in het oppervlaktewater geraken. Het 
afvalwater van de dokvloer dient te worden opgevangen op een plaats waar 
nog geen bezinking is opgetreden en vervolgens naar een 
waterbehandelingsinstallatie te worden geleid. De capaciteit van deze 
installatie wordt mede bepaald door de hoeveelheid regenwater waarmee 
rekening moet worden gehouden (zie paragraaf 5.4.3.). Mits gescheiden van 
het overige lenswater en niet verontreinigd door dokwerkzaamheden, mag 
het lekwater van de dokdeuren onbehandeld worden geloosd. 

IV. DRIJVENDE DOKKEN. 

pontondok (een uit meerdere aaneengeschakelde segmenten bestaand dok) 

a. reparatie zeevaart. 
De ruimte tussen de doksegmenten kan met een verwijderbare staalplaat 
worden overbrugd om te voorkomen dat h.d.-water, grit en verfresten in het 
oppervlaktewater geraken. Afvoerputten en waterlozingspoorten moeten tij- 
dens straal-, verf- en opruimingswerkzaamheden gesloten zijn. 
H.d.-waterstralen wordt komt zeer frequent voor, eventueel in combinatie 
met olierandverwijdering. 
Per situatie dient bekeken te worden hoe het afvloeiende water per 
doksegment kan worden verzameld en naar een waterbehandelingsin- 
stallatie kan worden geleid. Een mogelijkheid is het water via te maken 
lozingsputten naar een centrale waterbehandelingsinstallatie leiden. 
Kanalisatie van het water is vaak mogelijk door op plaatsen waar het water 
kan afvloeien opstaande randen van voldoende hoogte (veelal zal 20 à 30 
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mm voldoende zijn) aan te brengen. 
Soms kan de waterbehandelingsinstallatie in het dok worden aangebracht. 
De capaciteit van de installatie wordt mede bepaald door de hoeveelheid 
regenwater waarmee rekening moet worden gehouden. Zie verder 5.4. 
Gritstraahverkzaamheden komen zeer frequent voor, evenals het verspuiten 
van verf. Hierbij treedt onvermijdelijk verwaaiing van gritstof en verfnevel 
(overspray) op. Voor beperking hiervan wordt venvezen naar paragraaf 5.5. 

b. reuaratie binnenvaart. 
Komt bij pontondokken niet voor. 

overige drijvende dokken 

a. reDaratie zeevaart. 
De ahoerputten en waterlozingspoorten moeten tijdens straal-, verf- en 
opruimingswerkzaamheden gesloten zijn. 
H.d.-waterstralen komt zeer frequent voor, eventueel in combinatie met 
olierandverwijdering. 
Per situatie dient bekeken te worden hoe het afvloeiende water kan worden 
verzameld en naar een waterbehandelingsinstalIatie kan worden geleid. Een 
mogelijkheid is het zodanig trimmen van het dok, dat het water naar een of 
enkele vaste verzamelpunten loopt. Een andere mogelijkheid is het water 
via te maken lozingsputten naar een centrale waterbehandelingsinstallatie 
leiden. 
Kanalisatie van het water is vaak mogelijk door op plaatsen waar het water 
kan afvloeien opstaande randen van voldoende hoogte (veelal zal 20 à 30 
mm voldoende zijn) aan te brengen. 
Soms kan de waterbehandelingsinstallatie in het dok worden aangebracht. 
De capaciteit van de installatie wordt mede bepaald door de hoeveelheid 
regenwater waarmee rekening moet worden gehouden. Zie verder 5.4.. 
G~tstraalwerkzaamheden komen zeer frequent voor, evenals het verspuiten 
van verf. Hierbij treedt onvermijdelijk verwaaiing van gritstof en verfnevel 
(overspray) op. Voor beperking hiervan wordt verwezen naar paragraaf 
5.5.. 

b. reziaratie binnenvaart. 
De afvoerputten en waterlozingspoorten moeten tijdens straal-, verf- en 
opruimingswerkzaamheden gesloten zijn. 
H.d.-waterstralen komt zeer frequent voor. 
Per situatie dient bekeken te worden hoe het afvloeiende water kan worden 
verzameld en naar een waterbehandelingsinstallatie kan worden geleid. Een 
mogelijkheid is het zodanig trimmen van het dok, dat het water naar een of 
enkele vaste verzamelpunten loopt. Een andere mogelijkheid is het water 



115 

via te maken lozingsputten naar een centrale waterbehandelingsinstallatie 
1 e i d e n. 
Kanalisatie van het water is vaak mogelijk door op plaatsen waar het water 
kan afvloeien opstaande randen van voldoende hoogte (veelal zal 20 à 30 
mm voldoende zijn) aan te brengen. 
Soms kan de waterbehandelingsinstallatie in het dok worden aangebracht. 
De capaciteit van de waterbehandelingsinstallatie wordt mede bepaald door 
de hoeveelheid regenwater waarmee rekening moet worden gehouden. Zie 
verder 5.4.. 
Gritstraalwerkzaamheden komen niet voor. 
Verspuiten van verf komt slechts incidenteel voor. Hiervoor gelden dezelfde 
maatregelen als genoemd bij reparatie zeevaart. Teer wordt handmatig 
aangebracht. 

V. NIET-OVERDEKTE VERHARDE LANGS- EN 
DWARSHELLINGEN 

Met betrekking tot de bescherming van de hellingbodem wordt verwezen 
naar paragraaf 5.6.. 

getijdewater 
a. reDaratie zeevaart 
H.d.-waterstralen komt zeer frequent voor, eventueel in combinatie met 
olierandverwij dering. 
Per situatie dient bekeken te worden hoe het afvloeiende water kan worden 
gekanaliseerd en opgevangen. De mogelijkheden van wateropvang worden 
door de wisselende waterstanden sterk belemmerd. Van .de hellingvloer 
afstromend water kan worden opgevangen door het aanbrengen van één of 
meer goten, bijv. één nabij de hoogwaterlijn en een tweede goot tussen de 
hoog- en de laagwaterlijn (zie bijlage 7). De goten moeten regelmatig 
worden schoongemaakt (hellingvloerdiscipline). Als de waterlijn boven de 
goot uitstijgt wordt automatisch de afvoer afgesloten. Het afvalwater loopt 
via de goot onder afschot naar een verzamelpunt. 
Vanuit dit/deze verzamelpunten wordt het water vervolgens naar de 
waterbehandelingsinstallatie gebracht. Om er voor te zorgen dat er geen 
afvalwater via de kettingbanen afstroomt, dienen deze te worden afgedekt. 
Ook uit veiligheidsoverwegingen verdienen afgedekte kettingbanen de 
voorkeur. 
De capaciteit van de waterbehandelingsinstallatie wordt mede bepaald door 
de hoeveelheid regenwater waarmee rekening moet worden gehouden. Zie 
verder 5.4.. 
Eventuele drijvende verontreiniging voor de helling kan worden -P 

,-. 
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tegengehouden door het aanbrengen van een drijvend oliescherm. 
Gritstralen komt slechts incidenteel voor. 
Verspuiten van verf komt regelmatig voor. 
Bij gritstralen en verfspuiten treedt onvermijdelijk verwaaiing van gritstof 
en verhevel (overspray) op. Voor beperking hiervan wordt verwezen naar 
paragraaf 5.5.. 

b. renaratie binnenvaart. 
H.d.-waterstralen komt zeer frequent voor. 
Per situatie dient bekeken te worden hoe het afvhiende water kan worden 
gekanaliseerd en opgevangen. De mogelijkheden van wateropvang worden 
door de wisselende waterstanden sterk belemmerd. Van de hellingvloer 
afstromend water kan worden opgevangen door het aanbrengen van één of 
meer goten, bijv. één nabij de hoogwaterlijn en een tweede goot tussen de 
hoog- en de laagwaterlijn (bijlage 7). De goten moeten regelmatig worden 
schoongemaakt (hellingvloerdiscipline). Als de waterlijn boven de goot uit- 
stijgt wordt automatisch de afvoer afgesloten. Het afvalwater loopt via de 
goot onder afschot naar een verzamelpunt. 
Vanuit dit verzamelpunt wordt het water vervolgens naar de water- 
behandelingsinstallatie gebracht. Om er voor te zorgen dat er geen 
afvalwater via de kettingbanen afstroomt, dienen deze te worden afgedekt. 
Ook uit veiligheidsoverwegingen verdienen afgedekte kettingbanen de 
voorkeur. 
De capaciteit van de waterbehandelingsinstallatie wordt mede bepaald door 
de hoeveelheid regenwater waarmee rekening moet worden gehouden. Zie 
verder 5.4. 
Eventuele drijvende verontreiniging voor de helling kan worden 
tegengehouden door het aanbrengen van een drijvend oliescherm. 
Gritstralen en verspuiten van verf komen niet voor; teer wordt incidenteel 
verspoten. Hierbij treedt onvermijdelijk verwaaiing van verfnevel 
(overspray) op. Voor beperking hiervan wordt verwezen naar paragraaf 
5.5.. 

c. nieuwbouw. 
H.d.-waterstralen is niet van toepassing. 
Gritstraalactiviteiten vinden zeer beperkt plaats, in hoofdzaak 
vacuümstralen dan wel stralen onder goed geconditioneerde omstan- 
digheden. 
Verfspuiten komt periodiek voor. Hierbij treedt onvermijdelijk verwaaiing 
van verfnevel (overspray) op. Voor beperking hiervan wordt verwezen naar 
paragraaf 5.5.. 
Bij verfspuiten kan afstromend hemelwater eventueel worden verontreinigd 
met op de helling neergenevelde verf. De periode waarin verf wordt 
verspoten is zeer kort in vergelijking tot de gehele bouwperiode. Deze 
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periode zal altijd worden gekozen bij droog en bestendig weer. De op de 
heiling neergenevelde verf zal dan ook zijn opgedroogd voordat het gaat 
regenen. Gelet hierop is het overbodig om het hemelwater dat op de vloer 
valt te behandelen alvorens te lozen, mits de helling regelmatig wordt 
ontdaan van los vuil (hellingvloerdiscipline). 
Mits het water wordt opgevangen en behandeld mag de helling na het 
veegschoon maken eventueel met de hogedrukspuit worden nagespoeld. 
Bij hellingen met een dokdeur mag lekwater van de dokdeur onbehandeld 
worden geloosd als wordt voorkomen dat dit met verfnevel verontreinigd 
raakt. 

hellingen met vast waterpeil. 

a. reDaratie zeevaart. 
H.d.-waterstralen komt zeer frequent voor, eventueel in combinatie met 
olierandverwijdering. 
Per situatie dient bekeken te worden hoe het afvloeiende water kan worden 
gekanaliseerd en opgevangen. Van de hellingvloer afstromend water kan 
worden opgevangen door ruimschoots boven de waterlijn een goot aan te 
brengen. (Zie bijlage 7) De goot moet regelmatig worden schoongemaakt 
(hellingvloerdiscipline). Het afvalwater loopt via de goot onder afschot naar 
een verzamelpunt. 
Vanuit dit verzamelpunt wordt het water vervolgens naar de water- 
behandelingsinstallatie gebracht. Om er voor te zorgen dat er geen 
afvalwater via de kettingbanen afstroomt, dienen deze te worden afgedekt. 
Ook uit veiligheidsoverwegingen verdienen afgedekte kettingbanen de 
voorkeur. 
De capaciteit van de waterbehandelingsinstallatie wordt mede bepaald door 
de hoeveelheid regenwater waarmee rekening moet worden gehouden. Zie 
verder 5.4.. 
Eventuele drijvende verontreiniging voor de helling kan worden 
tegengehouden door het aanbrengen van een drijvend oliescherm. 
Gritstralen komt niet voor. 
Verspuiten van verf komt regelmatig voor. Hierbij treedt onvermijdelijk 
verwaaiing van verfnevel (overspray) op. Voor beperking hiervan wordt 
verwezen naar paragraaf 5.5.. 

b. reparatie binnenvaart. 
H.d.-waterstralen komt zeer frequent voor. 
Per situatie dient bekeken te worden hoe het afvloeiende water kan worden 
gekanaliseerd en opgevangen. Van de hellingvloer afstromend water kan 
worden opgevangen door ruimschoots boven de waterlijn een goot aan te 
brengen. (zie bijlage 7) De goot moet regelmatig worden schoongemaakt 
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(hellingvloer-discipline). Het water loopt via de goot onder afschot naar een 
verzamelpunt. 
Vanuit dit verzamelpunt wordt het water vervolgens naar de water- 
behandelingsinstallatie gebracht. Om er voor te zorgen dat er geen 
afvalwater via de kettingbanen afstroomt, dienen deze te worden afgedekt. 
Ook uit veiligheidsoverwegingen verdienen afgedekte kettingbanen de 
voorkeur. 
De capaciteit van de waterbehandelingsinstallatie wordt mede bepaald door 
de hoeveelheid regenwater waarmee rekening moet worden gehouden. Zie 
verder 5.4.. 
Eventuele drijvende verontreiniging voor de helling kan worden 
tegengehouden door het aanbrengen van een drijvend oliescherm. 
Gritstralen en verspuiten van verf komen niet voor; teer wordt incidenteel 
verspoten. Hierbij treedt onvermijdelijk verwaaiing van verfnevel 
(overspray) op. Voor beperking hiervan wordt verwezen naar paragraaf 
5.5.. 

c. nieuwbouw. 
H.d.-waterstralen is niet van toepassing. 
Gritstraalactiviteiten vinden zeer beperkt plaats, in hoofdzaak 
vacuümstralen dan wel stralen onder goed geconditioneerde omstan- 
digheden. 
Verfspuiten komt periodiek voor. Hierbij treedt onvermijdeiij k verwaaiing 
van verhevel (overspray) op. Voor beperking hiervan wordt verwezen naar 
paragraaf 5.5 .. 
Bij verfspuiten kan afstromend hemelwater eventueel worden verontreinigd 
met op de helling neergenevelde verf. De periode waarin verf wordt 
verspoten is zeer kort in vergelijking tot de gehele bouwperiode. Deze 
periode zal altijd worden gekozen bij droog en bestendig weer. De op de 
helling neergenevelde verf zal dan ook zijn opgedroogd voordat het gaat 
regenen. Gelet hierop is het overbodig om het hemelwater dat op de vloer 
valt te behandelen alvorens te lozen, mits de helling regelmatig wordt 
ontdaan van los vuil (hellingvloerdiscipline). 
Mits het water wordt opgevangen en behandeld mag de helling na het 
veegschoon maken eventueel met de hogedrukspuit worden nagespoeld. 
Bij hellingen met een dokdeur mag lekwater van de dokdeur onbehandeld 
worden geloosd als dit wordt gescheiden van verontreinigd water dat van de 
helling afstroomt. 
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VI. NIET-OVERDEKTE ONVERHARDE LANGS- EN 
DWARSHELLINGEN. 

getijdewater. 

a. reRaratie zeevaart 
Komt niet voor. 

b. reRaratie binnenvaart 
H.d.-waterstralen komt zeer frequent voor. 
Maatregelen voor opvang en behandeling van h.d.-water en hemelwater 
hebben alleen nut in combinatie met bodembeschermende voorzieningen. 
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 5.6.. 
Eventuele drijvende verontreiniging voor de helling kan worden 
tegengehouden door het aanbrengen van een drijvend oliescherm. 
Gritstralen en verspuiten van verf komen niet voor; teer wordt incidenteel 
verspoten. Hierbij treedt onvermijdelijk verwaaiing van verfnevel 
(overspray) op. Voor beperking hiervan wordt verwezen naar paragraaf 
5.5.. 

c. nieuwbouw. 
H.d.-waterstralen is niet van toepassing. 
Gritstraalactiviteiten vinden zeer beperkt plaats, in hoofdzaak 
vacuümstralen dan wel stralen onder goed geconditioneerde omstan- 
digheden. 
Verfspuiten komt periodiek voor. Hierbij treedt onvermijdelijk verwaaiing 
van verfrievel (overspray) op. Voor beperking hiervan wordt verwezen naar 
paragraaf 5.5.. 
Bodemverontreiniging door neergenevelde verf is het eenvoudigst te 
voorkomen door tijdens verfspuiten de bodem met folie o.i.d. af te dekken. 
Hierdoor wordt ook indirecte verontreiniging van het oppervlaktewater via 
de bodem voorkomen. 
Voor eventuele permanente bodembeschermende voorzieningen wordt 
verwezen naar paragraaf 5.6.. 

vast waterpeil. 

a. reDaratie zeevaart 
Komt niet voor. 

b. reparatie binnenvaart 
H.d.-waterstralen komt zeer frequent voor, eventueel in combinatie met 

.. 
m 
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olierandverwijdering. 
Maatregelen voor opvang en behandeling van h.d.-water en hemelwater 
hebben alleen nut in combinatie met bodembeschermende voorzieningen. 
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 5.6.. 
Eventuele drijvende verontreiniging voor de helling kan worden 
tegengehouden door het aanbrengen van een drijvend oliescherm. 
Gritstralen en verspuiten van verf komen niet voor; teer wordt incidenteel 
verspoten. Hierbij treedt onvermijdelijk verwaaiing van verfnevel (over- 
spray) op. Voor beperking hiervan wordt verwezen naar paragraaf 5.5.. 

c. nieuwbouw. 
H.d.-waterstralen is niet van toepassing. 
Gritstraalactiviteiten vinden zeer beperkt plaats, in hoofdzaak 
vacuümstralen dan wel stralen onder goed geconditioneerde omstan- 
digheden. 
Verfspuiten komt periodiek voor. Hierbij treedt onvermijdelijk verwaaiing 
van verfnevel (overspray) op. Voor beperking hiervan wordt verwezen naar 
paragraaf 5.5 .. 
Bodemverontreiniging door neergenevelde verf is het eenvoudigst te 
voorkomen door tijdens verfspuiten de bodem met folie o.i.d. af te dekken. 
Hierdoor wordt ook indirecte verontreiniging van het oppervlaktewater via 
de bodem voorkomen. 
Voor eventuele permanente bodembeschermende voorzieningen wordt 
verwezen naar paragraaf 5.6.. 

VII. SCHROEVENDOKKEN EN - L F E N .  

a. renaratie zeevaart. 
Komt niet voor. 

b. reriaratie binnenvaart. 
H.d.-waterstralen komt slechts incidenteel voor; alleen dan is opvang/ 
behandeling van het afvloeiende water van belang. 
Per situatie dient bekeken te worden hoe het afvloeiende water kan worden 
verzameld en naar een waterbehandelingsinstallatie kan worden geleid. Zie 
verder paragraaf 5.4.. 
Gritstraalwerkzaamheden komen niet voor. 
Verspuiten van verf of teer komt niet voor. 

VIII. SCHEEPSLIFïEN 

a. reDaratie zeevaart 
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Schepenliften voor zeegaande schepen komen in Nederland alleen voor bij 
wewen voor de bouw of reparatie van marineschepen. 
H.d.-waterstralen, gritstralen en verfspuiten komen regelmatig voor. Deze 
werkzaamheden worden echter pas uitgevoerd nadat het vaartuig van het 
hefplatform is verplaatst naar de aangrenzende 'parkeerplaats' op het 
werfterrein. 
Per situatie dient bekeken te worden hoe het afvloeiende water kan worden 
verzameld en naar een waterbehandelingsinstallatie kan worden geleid. 
Gritstraalwerkzaamheden komen frequent voor, evenals verfspuiten. Hierbij 
treedt onvermijdelijk verwaaiing van gritstof en verfnevel (overspray) op. 
Voor beperking hiervan wordt verwezen naar paragraaf 5.5.. 

b. reparatie binnenvaart. . 
H.d.-waterstralen komt zeer frequent voor. 
Per situatie dient bekeken te worden hoe het afvloeiende water kan worden 
verzameld en naar een waterbehandelingsinstallatie kan worden geleid. 
Kanalisatie van het water is wellicht mogelijk door op plaatsen waar het 
water kan afvloeien opstaande randen van voldoende hoogte (veelal zal 20 
a 30 mm voldoende Zijn) aan te brengen. 
De plaats waar de waterbehandelingsinstallatie kan worden aangebracht is 
sterk afhankelijk van de constructie van de scheepslift. 
Gritstraalwerkzaamheden komen niet voor. 
Verspuiten van verf of teer komt niet voor. 

.. 

.-. 
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1 1 1 .  GEGRAVEN DOKKEN 
a. rep. zeevaart 
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IV. DRIJVENDE DOKKEN 
pontondok 
a. rep. zeevaart 
b. rep. bimcnv. 
u i t  6th stuk 
a. rep. zeevaart 
b. rep. bimenv. 

a. rep. zeevaart 
b. rep. bimmv. 
c.  nicuwbau 
vast waterpei 1 
a. rep. zeevaart 
b. rep. b immv.  
E. nieriwbaiu 

VI. ONVERHARD 
geti jdnreter 
a. rep. zeevaart 
D. rep. bimmv. 
E. n i W  
vast waterpei 1 
m. rep. zeevaart 
3. rep. b i m .  :. nicuubaur 
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411. SCHROEVENDOKKEN 
9. rep. zeevaart 
3. rep. bimmv. 

1111. SCHEEPSLIFTEN 
1. rep. zeevaart 
3. rep. b immv.  

Voorkhande L i ng 

-.- . ,. 





125 

5 

6 ref 

BIJLAGE 2 

M 177 472 1796 IV 1 111 1 1 1  

3 2900 54531 5256 I 1  IV I V  IV 
- 

Gestandaardiseerde verontreinieineseehaiten en kwaliteitsniveau van een 
waterbodem in een haven. 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de analyseresultaten van 
een waterbodemonderzoek. De monsters 1 t/m 5 zijn genomen in de 
nabijheid van een werf waar binnenvaartschepen worden gerepareerd. 
Monster 6 is het referentiemonster genomen op enige afstand van de werf. 

De monsters welke genomen zijn in de nabijheid van de werf hebben 
gehalten gelijk aan twee tot zes keer de signaleringswaarde (grens tussen 111 
en IV) voor de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK'S). 
Kwaliteitsniveau IV is de slechtste kwaliteit baggerspecie (zie paragraaf 
4.4.3.). (Overigens valt ook monster 6 onder kwaliteitsniveau N vanwege 
daar aanwezige andere bronnen) 
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BIJLAGE 3 

Lijst met toegelaten antif'ouling per 1 juii 1990 (Bron; VROM 1990) 

Muictnaam 

toehtingbouder 
vorm 

Af43 AF Iii TO 2.30 Tr AF 
vloeistof 
S i e n s  BV 

ATMC 102 supertropcial AF 
vloeistof 
Ameron BV 

Ameraxit 698 HS AF 
vloeistof 
Ameron BV 

Amercoat 70 ESP antifouling 
vloeistof 
Ameron BV 

Antifouiing seaconomy 
vloeistof 
Jotun 

Antifouling seaflex 
vloeistof 
Jotun 

Antifoulig seamate HB 33 
vloeistof 
Jotun 

Antifouling seamate HB 66 
vloeistof 
Jotun BV 

Antifouiing seamate HB 99 
vloeistof 
Jotun 

Antifoulingfarbe 4 SCM 
vloeistof 
Ciba Geigy BV 

ToeLnr. 

9073 N 

10436 N 

10428 N 

10047 N 

10441 N 

10437 N 

10438 N 

10439 N 

10440 N 

10102 N 

werkzame stoffen 

Cuprooaide 

koper(1pude 

TBTO 

koper(1)oxide 

TBTmetbcrylaat~poiymeer 

koper 

kopor(1)oxide 

TBTmethacrylaat 
TBTO 

koper(1)cnnde 

TBTmethacrylaat 
TBTO 

koper(1mde 

TBTmethacrylaat 
TBTO 

koper(1pde 

TBTmethacrylaa t 
TBTO 

koper(1)cmde 

TBTmethacryiaat 
TBTO 

koper(1)mide 

S-triazine (Irgarol) 
tributyltinfluoride 

conc 

10,6% 

15% 

1% 

16% 

15% 

20% 

29% 

34% 
0,4% 

29.5% 

34,7% 
0,4% 

44,2% 

31,1% 
0,7% 

433% 

30,1% 
0,8% 

43,7% 

30% 
0,896 

17,27%(Cu 

3,72% 
524% (Sn) 

I .  .... 

" _  :* .. .* . .. 

. .. . 



Awlitar gold label AF 
vloeistof 
Devoe BV 

clear 25 
vloeistof 
Int Paint BV 

Coppercoat 
vloeistof 
Int. Paint BV 

Cruiser antifouiing red 
vloeistof 
Int. Paint BV 

Cruiser c o r n e r  antifouiing 
vloeistof 
Int Paint BV 

Cruiser superior (cokm) 
vloeitof 
Int. Paint BV 

Cruiser superior (white) 
vloeistof 
Int. Paint BV 

Deme ABC antifouiing 
vioeistof 
DeMe Cmtings BV 

Devoe ABC no. 3 antifouiing 
vloeistof 
moe BV 

Devran 222 antifouiing 
vloeistof 
Devoe Coatings BV 

Epifaoes brons bottom paint 
vloeiktof 
Heeren & Zn BV 

Epifanes chloorrubber AF 
vloeistof 
Heeren & Zn BV 

Epifanes chloorrubber AF ràbm 
vloeitof 
Heeren & Zn BV 

10093 N 

9276 N 

92MN 

10101 N 

9080N 

9530 N 

10366 N 

10367 N 

9057 N 

9!XBN 

9055 N 

9577 N 

9579 N 

9580 N 

tributyitiaaxide 

tributyitiamethacrylaat 

t 

ziram 

koperthiayanaat 

2-methyl4-R+rriazine 

tributyltincwde 

koperoxide 

aipro-oxide 

tributyltinanide 

3991% 

4,73% 

483% 

7,85% 

î8,6%(Cu) 

3,2% 

18,4% 

10,7% 

10,7% 

43% 

2,4% 

1,7% 

39,1% 

22% 

3931% 

Pram4,73% 

39,1% 

22% 

25% 

9,8% 

222% 

0,9% 



Fortipiex antifwiing C.C. 
vloeistof 
Fottis Cbaüngs BV 

Hard racing AF biue YBA 311 
vbeistof 
Int. Paint BV 

Hard racing AF red YBA 350 
vloeistof 
Int. Paint BV 

Hard racing es AF biue YBA 411 
vloeistof 
Int. Paint BV 

Hard racing es AF m r l  YBA454 
vloeistof 
Int. Paint BV 

Hard racing tin free 7648-1 
vloeistof 
Hempel BV 

Hempel AF clas. tin free 7654 
vloeistof 
Hempel BV 

Hempel miüe dyuamic 7170-1 
vloeistof 
Hempel BV 

Hempels AF 0lymp.tin free 7154 
vloeistof 
Hempei BV 

Hempel's AF Nautic-HI 7690 
vloeistof 
Hempel BV 

Hempel's AF classic 7611 
vloeistof 
Hempei BV 

Hempel's AF classic 7633 
vloeistof 
Hempei BV 

Hempel's AF classic 7655 
vloeistof 
Hempei BV 

9083N 

9077 N 

9087 N 

9052 N 

9051 N 

10433 N 

10432 N 

10449 N 

10431 N 

9661 N 

W N  

9663 N 

9662 N 

129 

c u m d e  

cuproaide 

trifenyltinfiuride 

cuproaide 

trifenyltinfiuoride 

koperthiocyanaat 

2-Me-thio-4-R-s-triazine 

koper(I)axi& 

2-Me-thio4-R-s-triazine 

koperthiocyanaat 

2-Me-thio-4-R-s-tnazine 

koper(1)mde 

2-Me-thio-4-R-s-triazine 

cuproaide 

tributyltinmethacrylaat 
trifenfitinfluoride 
tributyltincxide 

wproa ide  

TBTO 

cupro-cuide 

TBTO 

cupnwgde 

tributyitinfluofide 
tributyltinoxide 

354% 

44,1% 

51,90% 

38,2% 

2.7% 

47,24% 

268% 

14,4% 

4% 

44% 

17% 

44% 

2,5% 

403% 

4,O%(Sn) 

10,5% 

1% 

27% 

1% 

44,0% 

1,12%(Sn) 

.. 
b: :--, 



Hempel’s AF combic 7699 
vloeistof 
Hempel BV 

Hempel’s AF hardracing 7650 
vloeistof 
Hempel BV 

Hempel’s AF mille high speed 
vloeistof 
Hempel BV 

Hempel’s AF nautic HI 7695 
vloeistof 
Hempel BV 

Hempel’s AF Olympic 7155 
vloeistof 
Hempel BV 

HWI intersmooth 
vloeistof 
Int. Paint BV 

Hydrant chloombber AF 
vloeistof 
Neif BV 

Hydrant koperbronshuidverf 
vloeistof 
Neif BV 

Interclene BCA 200 requiar 
vloeistof 
Int. Paint BV 

Interclene BCA 300 premium 
vloeistof 
Int. Paint BV 

Interclene BCA 300 premium 
vloeistof 
Int. Paint BV 

Interclene BCA 500 extra 
vloeistof 
Int. Paht BV 

130 

9918 N kope@)ainde 34,0% 

tributyltmaqbatcopdymeer 3,3%(Sn 
tributyl- 1% 

9533 N koperthbcyanaat 13,0% 

tributylunfluoride 1,8%(Sn) 
tributyltincii8de 

9626 N koperthiocyanaat 4.2% 

tributyltiomethacrylaat 4,9%(Sn) 
trifenyltinfluoride 
tributyltinoxide 

9660N cupro-axide 

Uibutyitinmethaqit 
tributyltinfluoride 
Uibutyltinoxide 

10442 N koper(1)aaide 

TBTO 
TBTJ? 

9282N cupro-mide 

tributyltinfiuoride 

9095 N Uibutybfiuoride 

trifenyltinchbriòe 

9Q84N koper 

9045 N cupmatide 

tributyltinoxide 

10430 N koper(1jmde 

9078 N cupro-oxide 

tributyltinoxide 

423% 

3%(Sn) 

45% 

45’8% 

3,1% 

223% 

9,9% 

22,8% 

1’9% 

10% 

39’6% 

1,8% 



35% 

3,9% 

45,8% 

Intemat. TBT free AF BO 200 
vloeistof 
Int. Paint BV 

10434 N 

Intersmootb hisol aK)o 
Vloeitof 
Int. Paint BV 

10289 N c u m d e  

tributyltinaxide 3,l%(Sn) .;' .. ..* ~. Interspeed 2OOO (cdour) 10365 N 
Vloeistof 
Int. Paint BV 

koperthmcyaxmt lO%(cu) 

Pram 
2-methylthio-4-R-s-tnazine 

2,1% 
1,2% 

Interspeed #)o0 (white) 10364 N 
vloeistof 
Int. Paint BV 

koperthiocyanaat 

2-metùyi th i i -R-s- tne  

7,8%( Cu) 

1,9% 

Interspeed W A  450 extra red 9280N 
vloeistof 
Int. Paint BV 

cuproaide 37,0% 

tnbutyltinfluoride 3% 

Interspeed BLA 110 premium red 
vloeitof 
Int. Paint BV 

9090 N cuproaide 263% 

Interspeed BLA 2OO/BLA o02 
vloeistof 
Int. Paint BV 

9043 N c u m d e  

tributyltinoxide 

9044N c u p r d d e  

tnbutyltinoxide 

10429 N koper(1)Cogde 

39,29% 

2,97% 

39,29 % 

2,97% 

40% 

Interspeed BLA 22û extra red 
vloeistof 
Int. Paint BV 

Intempeed BRA 14 
vloeistof 
Int. Paint BV 

.-i i-. 

-> 
Interspeed BRA 240 red 
vloeistof 
Int. Paint BV 

10100 N koper(I)cmde 47,8%(Cu) 

Interspeed system 2 
vloeisto€ 
Int. Paint BV 

10290 N koper(1)cmde 47,8%( Cu) 

Interswift 
vloeistof 
Int. Paint BV 

9281 N cuprwxide M,2% 

Pneb 
tri butyl tinoxide 

3,3% 
3,1% 

Intewiron 
vloeistof 
Int Paint BV 

10435 N Lroper(1)cmde 35% 

Pram 3,9510 
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Lily antifoubg m 
vloeistof 
Sigma BV 

Micron 25 
Vloeistof 
Int. Paint BV 

11,8% 

tributyltincaride 

9906N Paeb 550% Microa 25 plus 
vloeistof 
Int. Paint BV 3,49%(Sn) 

2.61% 

10363 N koper(I)oxide 

Pram 

10368 N koper(I)ox& 

2-methylthio-4-R-s-triazine 

29,6%(Cu) 

323% 

26% 

1,8% 

Minon csc antifouling 
vloeistof 
Int. Paint BV 

Micron CS (dover white) 
vloeistof 
Int. Paint BV 

MOM shield M.C.P. antifoul. 
vloeistof 
Deme Coatings BV 

9050 N Cupro-Qxide 

tributyltinmethacrylaat 

W% 

2,7% 

10119 N koper(1)arride 21J4%( Cu) Moluchlor Antifouliig 690 
vloeistof 
Brink/MoSn BV 

Moluchlor Antifouling 692 
vloeistof 
Brink/MoSn BV 

10148 N koper(1pde 

tributyltinfiuoride 
tributyltincuide 

40% 

2,1596 
289% 

Holuspeed AF 593 
vloeistof 
Brink/h40iyn BV 

30,6% 

4,17%(Sn) 

9053 N Cuproaide 

tributyltincuide 

39,1% 

2,2% 

Mduspeed antifouling 590 
vloeiof 
Brink/MoIyn BV 

39,156 

22% 

Mduspeed antifouliig 591 
vloeistof 
Brink/Moiyn BV 

9056 N CUpMXide 

tributyltinaxide 

9176 N CupCMaride 

tributyltinfluoride 

Holuyi AF 790 
vloeitof 
BrinL/Molyr~ BV 
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tributyltinoxide 

10146N koper(I)ande 40% 

515% 
2,09% 

Moiuyi Antifouiing 791 
vloeistof 
BrinliMdyn BV 

10118N koper(1)aede 21J4%(Cu) 

Moiuyi LQ AF 791 
BrinUMdyn BV 

W N  

9070 N 

27,32%vloeistof 

Molux AF super tropicai 890 
vloeistof 
BrinUMdyn BV 

Rabamarine antifouiing no.lo00 
vloeistof 
Fortis Coating BV 

kopernaftenaat 

tributyltinhydroxide 

9065 N 363% 

9,1% 

Ravax antifouiing 
vloeistof 
Chugohi Ltd 

Redox AK 1500 antifouiing Iv 
vloeistof 
Akm Coatings BV 

9081 N 

9075 N 

W N  

cupro-mide 33% 

c u m d e  244% 

Redax AY 2525 antifouiing DRP 
vloeitof 
Akm Coatings BV 

cupro-oxide 

tnòutyltinmethcxyiaat 
Uibutyitinolride 

cupro-axide 

tnbutyitinoxide 

16,0% 

3,7%(Sn) 

39,l % 

2,2% 

Redox AY 2530 AF AAF 
vloeistof 
Akm Coatings BV 

10279 N 

Redox PVC 2500 antifouiing LT 
vloeistof 
Akzo Cuatings BV 

9092N cupro-oxide 

tributyìtinaxide 

40,9% 

3,4% 

Ruwa antifouiing extra strong 
vloeistof 
Sikkens BV 

9069N 

9074 N 

9072 N 

26,4% 

Ruwa antifouiing (groen) 
vloeistof 
Sikkens BV 

20,4% 

R u w  antifouiing (roodbruin) 
V l o e i f  

10,6% 
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S i e n s  BV 

9064N 

9089N 

9790 N 

8% Ruwa chloornibber AF rac.biack 
vloeistof 
Sikkens BV 

R u w  chloomibber antifouiing 
vloeistof 
S i e n s  BV 

trifentyltin fluoride 

cupro-oxide 16,0% 

3,7%(Sn) 

Ruwa self p o l i g  AF 
vioeitof 
Alao Coating BV 

R u m  vinyi antifouling 
vloeistof 
S i e n s  BV 

9068N 

9054 N 

41% 

cuprcwode 

tributyltinoxide 

39,1% Scan pdishig antifwiing I 
vloeistof 
Scan Marine Coating 

39,1% 

2,2% 

u)J%(Cu) 

Scan pdihing antifoulig II 
vloeitof 
Scan Marine Coating 

Scanlux super tropicai AF 
vloeistof 
Scan Marine Coating 

9058 N 

9071 N 

9177 N 

t r i bu ty l t i de  

koperaftenaat 

42,1% 

55 %( Sn) 

Scanvyl speedmaster AF 
vloeistof 
Scan Marine Coating tributyltinfluoride 

tributyltinaoride 

14$% Sigma antifouiing CL ist coat 
vioeitof 
Sigma BV 

9171 N 

9076 N 

tributyltinfiuoride 

cvo-de 

koperresinaat 
tributyltinfiuoride 

koperresinaat 

cuprcwode 
tributyltinfiuoride 

tributyltinmethacryiaat 

koper- 
Zioeb 

21,7%(Cu) Sigma antifouiing CL 2nd coat 
vloeistof 
Sigma BV 

5,1% 

19J%(Cu) Sigma antifoulig BV 
vloeistof 
Sigma BV 

9049 N 

1,2% 

17,9% 

4% 
7,6% 

Sigmapiane HB 
vloeiof 
Sigma BV 

9088N 



135 

8,89% Sigmaplane TA antifouiing 
vloeitof 
Sigma BV 

9905N zineb 

koper(1)ande 
tributyltinpolymeer 

zineb 

5,21% 
4,49%(Sn) 

Sigmarina yacht AF 
vloeiof 
Sigma BV 

9724 N 

9578 N 

!Bo8N 

tributyltinfluoride 7,1% 

9,1% Sigmarina yacht AF white 
vloeistof 
Sigma BV 

tributyltinfluoride 

Sigmathrift antifoulmg 
vloeistof 
Sigma BV 

Zineb 8,70% 

5,11% 
439%(Sn) 

70,9% Socopd vinyl AF hi shield 
vloeistof 
Dewei Coatings BV 

9277 N 

9063 N 

9061 N 

9066N 

9060N 

9059 N 

9062 N 

9173 N 

0147 N 

9047 N 

Sovakior chloornibber longlife 
vloeistof 
Demei Coating BV 

cupro-oxide 

tributyltinfluoride 

maneb 

tribuîyltinfluoride 

cuprcwnde 

tributyltinfluoride 

c u p r d e  

tributyltinfiuoride 

maneb 

tributyltinfiuoride 

tributyltinoxide 

4,3% 

4,1% 

10% 

3,496 

8,00% 

2,75% 

52% 

23% 

8,2% 

2,7% 

6% 

Sprintex KV boottopverf AW 
vloeiof 
BrinWMdyn BV 

Sprintex KV boottopverf AW zw 
vloeistof 
Brink/Molyn BV 

SpMtyl antifouling 68 AF M 
vloeistof 
BrinWMdyn BV 

Spnntyi antifouling 70 A u3 
vloeistof 
Brink/M~lyn BV 

Tencoteer schoonschip AF teer 
vloeistof 
Touwen & Co 

Trawier antifouling red 
vloeistof 
Int. Paint BV 

cupro-oxide 

tributyltinoxide 

koper(1)arnde 

22,8% 

1,9% 

333% Tropical super seMce AF 59Dll 
vloeistof 
DeMe BV 

T.O. 278 traosocean DRP AF 
vloeistof 

10,496 
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S i e n s  BV 

T.O. 281 transocean DRP AF 
vloeistof 
S i e n s  BV 

VC 17 M antifouling 
vloeistof 
Krijtenberg Yachting 

vc offshore 
vloeistof 
Int. Paint BV 

VC offshore white 
vloeitof 
Int. Paint BV 

Waterways antifoulig 
vloeistof 
Int. paint BV 

Werdd antifouling roodbruin 
vloeitof 
Heeren & Zn BV 

Werdd chloorrubber sp medium 
vloeistof 
Heeren & Zn BV 

Werdol sikerpaint 
vloeistof 
Heeren & Zn BV 

9046N 

9079 N 

10452 N 

10453 N 

%91 N 

9085 N 

10051 N 

10052 N 

koperthiocyanaat 

2-Me-W-R~-triazine 

koperthiocyanaat 

2-Me-thio-4-R-s-triazine 

CUprcwride 

CUpro-ciinide 

tributyltinoxide 

bitumen 

steenkoolteerolie- 
destillaat 

lO,O% 

3,0%( Sn) 

14% 

14,8% 

1,9% 

11,6% 

1,496 

22,6% 

192% 

O,=% 

30% 

75% 
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BIJLAGE 4 

Maximaal per behandeling aangetroffen concentraties 

? *  

& Gegevens zijn afkomstig van een onderzoek bij een zeescheepsreparatiewerf. 
Hierbij zijn monsters genomen tijdens het hogedrukreinigen, het schoonspuiten 
van de dokvloer na gritstralen en het schoonspuiten van de dokvloer na 
verfspuiten. Er zijn van 9 schepen monsters genomen. 

HDR = afvalwater hogedrukreiniging 
grit = afvalwater scho0nspuite.n dokvloer na gritstralen 
verf = afvalwater schoonspuiten dokvloer na verfspuiten 
SPC = selfpolishing antifouling 
LL = longlife antifouling 

7 PARAMETER 

zwevend stof(mg/l) 120 520 

chroom (ug/l) 80 365 

koper (ug/L) 5900 4100 

1 ood (ug/L) 30 150 

zink (ug/l) 7350 5350 

arseen (us/l)( 32 I 15 

i j z e r  (ug/ 1) 11 1000 I23000 

aromaten (ug/L) 2.5 37 

organotin (ug/l) 176 815 

o l i e  (mg/L) 0.6 7 

EOX (ug/l) - 
volune m3 I 45 I 40 

I 

I g r i t  I verf i 

3300 I 7600 I 7600 133.50 I 

32 49 44 13 

11000 37000 11000 3150 

400 460 2500 460 

557 63 294 <2 
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BIJLAGE 5 

MDH-reeeling 

MODELREGELING DOWHE LLINGVLOERDISCIPLINE 

Teneinde de verontreiniging van het aquatisch milieu door 
conserveringswerkzaamheden aan schepen en drijvende installaties op werven 
zoveel mogelijk te voorkomen en 

om daarmee tezelfdertijd te voldoen aan de voorwaarden zoals die in het kader 
van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) gesteld kunnen worden 
ten aanzien van lozingen in oppervlaktewater (art. 1 lid 3 WVO), 

daarbij strevend naar een uniforme regeling voor alle (reparatie)werven, die recht 
doet aan de praktische toepasbaarheid en handhavingsmogelijkheid en 
tegelijkertijd neutraal staat ten aanzien van de onderlinge concurrentie, 

bevelen de Vereniging FME en VNSI de leden-werven aan de hierna volgende 
modelregeling "Dok/hellingvloerdiscipline" in zijn geheel in te voeren en toe te 
passen. 

I. 

I- 

_. 
1.-, 

.. 
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Artikel 1 Definities 

Dok/hellingvloerdiscipline: het geheel van procedures, functie- en taakverdelingen 
en werkwijzen, dat de lozing respectievelijk de afvoer van schadelijke stoffen bij 
de conserveringswerkzaamheden aan drooggezette schepen op werven beoogt te 
beheersen. 

Conserveringswerkzaamheden: Het verwijderen van uitwendige aangroei corrosie 
en/of oude verflagen van de romp van schepen en andere drijvende objecten, 
alsmede het aanbrengen van verfsystemen, inclusief de voorbereidende 
werkzaamheden. 
Onder verf en verfsystemen wordt tevens verstaan teer en andere 
conserveringsproducten. 

Artikel 2 Principe 

Het principe van de dokhellingvloerdiscipline is: 
a. Er vindt een formele functie- en taakverdeling plaats tussen de bij de 

conserveringswerkzaamheden betrokken functionarissen, waarbij 
verantwoordelijkheden en toezicht expliciet zijn vastgelegd; 
er worden werkzaamheden en werkprocedures gestandaardiseerd; 
er vindt een schriftelijke periodieke rapportage en melding aan de 
bedrijfsleiding plaats over de uitvoering van werkzaamheden en het 
handhaven van de procedures. 

b. 
c. 

Artikel 3 Functies en taken 

a. 

b. 

C. 

De leiding van het reparatiebedrijf (de bedrijfsleiding) treft maatregelen 
voor de opvang, inzameling en afvoer van verontreinigd materiaal en 
schadelijke stoffen c.q. chemisch afval afkomstig van of gebruikt in verband 
met conserveringswerkzaamheden, een en ander zoals omschreven in artikel 
5;  en benoemt functionarissen die met het beheer en de uitvoering daarvan 
belast zijn. 
De bedrijfsleiding instrueert en informeert alle betrokkenen over: 
- de gestandaardiseerde procedures en werkzaamheden; 
- technieken en hulpmiddelen waarmee vervuiling en lozkg kan worden 

voorkomen; 
ieders verantwoordelijkheid voor zijn eigen werkomgeving; 
de bijzondere werkafspraken die ten aanzien van de afzonderlijke 
projecten worden gemaakt. 

- 
- 
De directie ziet toe op en treft maatregelen voor een coördinatie van de 
besluiten en werkzaamheden binnen het kader van de 
dok/hellingvloerdiscipline en ziet toe op een coördinatie van de 
doklhellingvloerdisciplhe met de overige bedrijfsactiviteiten. 
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Artikel 4 Toezicht en verantwoordelijkheid 

a. Een ieder binnen de organisatie is verantwoordelijk voor de voorkoming van 
lozingen danwel de maximale beperking daarvan, alsmede het voorkomen 
van vervuiling op andere wijze, voorzover dat ligt binnen de aard van de aan 

De leiding van de projecten (projectleiders) alsmede de leiding of het 
toezicht op de locatie waar de conserveringsactiviteiten plaatsvinden 
(dokmeesters, hellingbazen) controleert zelfstandig de naleving van de 
procedures en werkafspraken en rapporteert geconstateerde afwijkingen 
terstond aan de bedrijfsleiding. De directie machtigt een of meerdere met 
name te noemen functionarissen zo nodig het werk stil te leggen. 

.. 
hem opgedragen werkzaamheden. i< L> 

b. 

Artikel 5 Procedures en voorzieningen 

a. De procedure vanaf het voorbereiden van het dok of de helling voor het uit 
voeren van conserveringswerkzaamheden tot en met het uitdokken 
respectievelijk het afhellingen van de schepen wordt schriftelijk vastgelegd. 
In die procedure wordt aangegeven welke voorzorgsmaatregelen getroffen en 
welke werkzaamheden uitgevoerd zullen worden in het kader van de 
doldhellingvloerdiscipline. 
In die procedure wordt ten minste het volgende pakket van maatregelen 
opgenomen: 
1. 

b. 

Bij of in de dokken edof op de hellingen worden aparte vaten en 
containers geplaatst voor het inzamelen van verfresten, verdunners, 
afgewerkte olie, chemicaliën, lege, halfvolle en volle geopende 
verfblikken, straalmiddel. 
Het beheer van bovengenoemde vaten en containers wordt aan iemand 
toevertrouwd, die tevens voor de afvoer van volle en aanvoer van lege 
zorgt. ,- 
Alle afvoerputten en waterlozingspoorten van dokken moeten tijdens 
straal-, verf- en opruimingswerkzaamheden gesloten zijn. 
in verband met het schoonmaken van de vloer van dokken moeten: 
- kettingen van kimblokken worden losgemaakt; 
- ankers en kettingen zodanig worden uitgevierd en uitgelegd dat 
zo weinig mogelijk vloeroppervlak in beslag nemen. 
- alle onnodige obstakels en losse materialen tijdig worden verwijderd 
van de dokvloer. t.: 

Bij verfwerkzaamheden dient men aandacht te besteden aan de 
volgende punten: 
- de overspray dient tot een minimum beperkt te worden door 
onder andere de afstand spuitnozzle-object optimaal te kiezen, 
de kleinst mogelijke spuithoek te werken en eventueel een 

2. 

*: 

3. 

4. 

ze c.: 

_.. . 5 

5. 

met 
lans te 

gebruiken; ". 
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- de hoeveelheid te openen verfblikken wordt nauwkeurig 
afgestemd op de te verwerken hoeveelheid; de verfblikken 
worden pas geopend wanneer het strikt nodig is; 
- alle gebruikte verfblikken moeten zo goed mogelijk worden 
geledigd. Eventuele verfresten kunnen of nog op de huid 
worden aangebracht, of meegegeven woorden aan het schop, of 
daarvoor bestemde vaten of containers worden 
gedeponeerd; 
- verfpompen, slangen en nozzles mogen niet op de dokvloer 
en/of dokwanden worden doorgespoten, daarvoor zijn eveneens 
vatenkontainers aanwezig; 
- morsen van verf moet worden voorkomen, en indien het toch 
gebeurt dient het onmiddellijk te worden opgeruimd en 
gemeld. 
Voor het uitdokken of afhellingen moet alle grit worden verzameld en 
in daarvoor bestemde containers worden gestort. 
De met het toezicht belaste functionaris dient voor het uitdokken of 
afhellingen de vloer te hebben ge'ïnspecteerd. 

in d 

6. 

7. 

Artikel 6 Rapportage 

a. Functies, taken en verantwoordelijkheden worden in een "Regeling 
Do~ellingvloerdiscipline" vastgelegd. Deze regeling specificeert ook de 
procedures en werkwijzen. 
De regeling is voor een ieder ter inzage. 
De projectleider en het lokaal toezicht (dokmeester, hellingbaas) 
rapporteren regelmatig aan de bedrijfsleiding omtrent de kwaliteit van de 
doldhellingvloerdiscipline. In deze rapportages dient aangegeven te worden 
of de beschikbare middelen juist worden gebruikt en de voorschriften 
worden opgevolgd. Tevens dienen incidenten en calamiteiten te worden 
vermeld. De rapportages moeten op de werkvergaderingen van de 
leidinggevende functionarissen worden besproken en zo nodig dienen 
maatregelen ter verbetering te worden getroffen. 
Het rapporteren zal schriftelijk gebeuren, bij voorkeur met een standaard 
formulier. 

b. 
c. 

Artikel 7 Onderaannemers 

De bedrijfsleiding sluit met de onderaannemers die bij de 
conserveringswerkzaamheden betrokken zijn overeenkomsten die de 
dokvloerdiscipline ook voor hen en hun werknemers van toepassing doen zijn. 
De overeenkomst dient de werf adequate sanctiemogelijkheden te verschaffen. 

Artikel 8 Conservering van te water liggende schepen 
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Het is verboden uitwendige conserveringwerkzaamheden uit te voeren op of aan 
te water liggende schepen, tenzij: 
- vast staat dat dit op geen enkele wijze kan leiden tot lozing van schadelijke 

stoffen in het water; of - de vergunningverlener WVO zich accoord heeft verklaard 

Artikel 9 Slotbepaling 

a. De Vereniging FME en VNSI zullen eenmaal per jaar de doelmatigheid van 
de modelregeling evalueren. 
Daartoe zullen de werven op verzoek rapporteren omtrent de toepassing van 
de regeling in de praktijk. 
De evaluatie zal ter kennis van de vergunningverlener WVO worden 
gebracht. 
Wijzigingen en/of aanvullingen danwel intrekking van de modelregeling vindt 
plaats, in overleg met de Vereniging FME, door het Hoofdbestuur van de 
VNSI, nadat de WVO-vergunningverleners zijn gehoord. 

b. 

_. 
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BIJLAGE 6 

Dimensionerine miverinestechnische voorzieningen 

Dimensionering van de apparatuur is afñankelijk van: 
- hydraulische belasting; 
- ontwerp grondslagen apparatuur; 
- gewenste rendement. 

De hydraulische belasting wordt bepaald door: 
- max. proceswater afvoer; 
- regenwater afvoer; 
- afvoer overige stromen. 

De volgende praktische vuistregels kunnen voor behandeling van het was- c.q. 
spoelwater worden aangehouden: 

zandfiltratie 
hydraulische belasting 
max. hydraulische belasting 
bedhoogte 
zandkeuze 

5-15 m3/m2.u (1,4-4,2 is)** 
tot 36 m3/m2.u (10 US) 
1 tot 1,5 m 
0,8 - 1,2 1111~1 

dubbellaags filtratie 
hydraulische belasting 
max. hydraulische belasting 
bedhoogte (zand/hydro-anthrasit) 

10-25 m3/m2.u (2,8-6,9 l/s)** 
tot 50 m3/m2.u (13,9 l/s) 
2 0,60 m; 2 0,6 m 

keuze zand/hy dro-an t hrasi t 0,8-1,2 iììm; 1,4-2,6 

doekfiltratie 
hydraulische belasting 
max. hydraulische belasting 

bezinken 
hydraulische belasting 
verblijftijd 

platenafscheider 
hydraulische belasting 
verblijftijd 

20 m3/m2.u 
tot 65 m3/m2.u 

1-2 m3/m2.u (0,3-0,6 US)* 
1-1 1/2 uur** 

1-2 m3/m2.u (0,3-0,6 US)* 
1/2-1 uur ** 

Hierbij wordt uitgegaan van een soortelijk massa van 1300 kg/m3, dat wil zeggen 
verfdeeltjes of verfdeeltjes met grit(stof), en een (geschatte) deeltjesgrootte van 80 
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um. 
De verblijftijden zijn afgeleid uit de bezinkproeven van dit onderzoek. Hierbij is 
voor de platenafscheider een lagere verblijftijd gekozen daar de 
oppervlaktebelasting hierbij niet is gekoppeld aan het volume. 

Aan de hand van deze vuistregels kan een praktisch rekenvoorbeeld worden 
gegeven. 

De hydraulische belasting per dok wordt bepaald aan de hand van de volgende 
(max) waterstromen: 

spoel c.q. waswater 25 m3/uur 
koelwater 15 m3/uur 
grondwater 5 m3/uur 
overige waterstromen 2 m3/uur 

lekwater dokdeur* 30 m3/uur 

regenwater** 

totaal* * * (max) 

5 m3/uur 

52 m3/uur 
---- 

* proberen te separeren 
** 1 mm/uur 
*** exclusief lekwater. 

Op basis van de waarden kan een zuiveringsstap worden gedimensioneerd. 

bezinken : volume 52 -78 m3 
oppervlak 52-104 m2 

platenafscheider : volume 52-104 m3 
oppervlak 52-104 m2 

zandfiltratie oppervlak min 1,5 m2 ; gem. 3-10 m2 
dubbellaagsnltratie oppervlak min 1 m2 ; gem. 2 m2 
doekfiltratie oppervlak min 1 m2 ; gem. 3 mz 
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BIJLAGE 7 

Maatrenelen voor hellingen 

Bodembeschermende maatregelen , f .. .:.' -... 

In de onderhavige categorie werven is door de grootte en de massa van de 
gehellingde objecten sprake van grote tot zeer grote belastingen, Bijvoorbeeld 
door het afstempelen (op blokken laten rusten) van schepen op de hellingvloer. 
Het vloeistofdicht maken van de bovenzijde van de eventuele verharding hoeft 
derhalve wegens het risico van beschadiging niet de voorkeur te hebben. 

Mogelijke (aanvullende) bodembeschermende voorzieningen: 
heilingoppervlak aan onderzijde vloeistofdicht maken door 
a. bestaande verharding (indien aanwezig) opnemen, ontgraven en laag 

zand aanbrengen ter bescherming van bovengelegen bentonietmat 
(voorkomen van scherpe c.q. uitstekende delen 

laag drainzand met PE-drainbuis (bestand tegen koolwaterstoffen). 
Hierboven zal hetzij een open, hetzij een gesloten verharding moeten 
worden aangebracht. 

b. bentonietmat, vloeistofdicht 
C. 

Kanttekeningen: 
ad b. Als afdichting zou ook een folie kunnen worden overwogen. Nadeel 

hiervan is echter dat deze reeds bij een kleine beschadiging zijn 
afdichtende werking onherroepelijk verliest. Een bentonietmat heeft een 
beperkt zeltñerstellend vermogen: door de aard van het materiaal trekt 
dit a.h.w. dicht wanneer het vochtig wordt. Kleine beschadigingen zullen 

Als de heliing om financiële edof technische redenen niet wordt 
verhard en gekozen wordt voor uitsluitend een beheerssysteem d.m.v. 
drainage, wordt bewust het risico van nieuwe bodemverontreiniging 
geaccepteerd, zij het dat deze dan beperkt blijft tot de grond boven het 
drainagesysteem. Het drainwater zal zowel i.v.m. mogelijke uitloging van 
de verontreinigde grond als de kans op bijv. olielekkage, niet zonder 
meer geloosd kunnen worden. 

._ . .. -2- hierdoor veelal niet tot lekkages leiden. 
ad f. 

.i .* -- 
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Vloeistofdichte verhardingen 

De mogelijkheden tot het komen van een Poede vloeistofdichte verharding met de 
bijbehorende voor- en nadelen ziin de volpende: 

A) Betonklinkers (b.k.k.) voordeel: - overal verkrijgbaar 
- makkelijk te leggen 

- niet geschikt voor zwaar 

- geen voegconstructie 

- plm. 16 m’ voegwerk per 

nadeel: - niet vloeistofdicht 

intensief verkeer 

aanwezig 

m2 verharding 
Drukvastheid N/mm2: sterk afhankelijk van fundering. 

B) Asfalt voordeel: - snel aan te brengen 
- naadloos 
- vloeistofdicht 
- voorzien van juiste coating 

olie- + benzinebestendig 
(ook tegen duurbelasting) 

- bij kleinere hoeveelheden 
(gefaseerd werk) te 
kostbaar in uitvoering 

uur. 
- chemisch belastbaar na 48 

Drukvastheid N/mm2: 0’5-1,3 N/mm2. 

nadeel: 

Asfalt met kunststof PeDenetreerde deklaag [Flexcon) 
voordeel: - naadloos 

- absoluut vloeistofdicht 
- olie- en benzinebestendig 
- bestand tegen zwaar 

intensief verkeer en punt 
belasting 

nadeel: - mechanisch en chemisch 
belastbaar na zeven 
dagen 

- alleen geschikt voor grote 
oppenlakken 

- geen handwerk mogelijk. 
Drukvastheid N/mm2: 4-6 N/mm2. 



D) Beton 

149 

voordeel: 

nadeel: 

Drukvastheid N/mm2: 25 N/mm2. 

E) Beton, kwaliteit B35 voordeel: 

nadeel: 

Drukvastheid N/mm2: 50 N/mm2. 

F) Stelconplaten voordeel: 

nadeel: 

- weinig voegen 
- voorzien van juiste coating 

vloeistofdicht, olie- en 
benzinebestendig (ook 
tegen duurbelasting) 

- bestand tegen zwaar 
verkeer en puntbelasting 

- mechanisch en chemisch 
belastbaar na 28 dagen 

- bij minder draagkrachtige 
ondergrond bestaat de kans 
op scheurvorming. 

- weinig voegen 
- geen coating nodig bij juist 

dimensionering en behan- 
deling (bij voorkeur 
machinaal aanbrengen) 

- bestand tegen zwaar 
verkeer en puntbelasting 

- mechanisch en chemisch 
volledig belastbaar na 28 
dagen 

- bij minder draagkrachtige 
ondergrond bestaat de kans 
op scheurvorming. 

- snel te leggen 
- weinig voegen per m2 
- bestand tegen zwaar 

verkeer en puntbelasting 
- voorzien van juiste coating 

wel vloeistof dicht en olie- 
en benzinebestendig 

- de levertijd van passtukken 
geeft problemen 

- de voegafdichting bij de 
normale standaardplaten is 
te zwak. Bij de nieuwe 
types is wel een voeg aan- 
wezig, doch de verhouding 
van de voeg met de plaat- 

$ 
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afmeting laat te wensen 
over. 

- bij ongelijkmatige zettingen 
en belastingen breken de 
platen of de voegen gaan 
openstaan. 

Drukvastheid N/mm2: 25 N/mm2, afhankelijk van fundering 

G) Elementenverharding (6-kant of T6) 
voordeel: - snel te leggen (plm. 6 

st./m2 tot 300 m2/dag) 
- absoluut vloeistofdicht, 

olie- en benzinebestendig 
- weinig voegen per m2 
- bestand tegen zwaar 

verkeer en puntbelasting 
- bijzonder geschikt voor 

industrieël gebruik op 
plaatsen waar de verhar- 
ding gefaseerd uitgevoerd 
moet worden en snel 
belastbaar moet zijn 

- functioneert als een 
flexibele deken 

- het leggen kan alleen 
geschieden met specia 
listische apparatuur 

- plm. 5m voegwerk per 
m2 verharding. 

Drukvastheid N/mm2: afhankelijk van fundering. 

nadeel: 

Randvoorwaarden goten 

Roostergoot: voordeel - geen obstakel, makkelijk 
schoonmaken, volraken 
visueel eenvoudig 
waarneembaar 

- duur, roosters raken 
zoek, roosters beschadi 
gen, niet geschikt voor 
grof vuil 

nadeel 
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Verholen goot: 

Open goot: 

voordeel 
nadeel 

voordeel 

nadeel 

- geen obstakels, sterk 
- niet geschikt voor grof 

vuil, moeilijker schoon- 
maken, vervuiling moei 
lijk waarneembaar 

- makkelijk schoonmaken, 
voiraken visueel goed 
waarneembaar, geschikt 
voor grof vuil; relatief 
goedkoop 

- obstakel. 

i- 
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DOORSNEDE A - A 

a LAAGWATERLIJN 

b MOEDLIJN 

c GOOTCONSTRUCTIE M.E.T. ACTIVITEITEN BIJ LIGPLAATS 2 (laagwater) 

d GOOTCONSTRUCTIE M.B.T. A U  ACTIVImTW BIJ LIGPLAATS 1 

e SCHORTCONSTRUCTIE (olieschsmi) 

f AUTOMATISCHE AFSLUI- (t.g.v. hoogwater) 

m BOVEN AANZICHT 

DWARSHELLING 
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STALEN FDEKPUAT 

/ ~ N C C D O ï  

DOORSNEDE B - B 

a BESTAANDE ‘.€iìHARDINC OPNEYEN. ONTCRAMN EN U A C  ZAND AANüRWEN 

b E N H R W A T  (bvitmhtloag, úoehtofdldit) 

c U A C  DRNNZAND 

d PE-DRNNACEBUIS (b.mlMd t.ga kodrd .dof f r r )  

e S01EIMNCSAAC VAN C E O M E L  ( Iu v w r i a h g  dlchlilbbrr &ahlwp) (OPTIE) 

f EETONPLAlfN OP U N D U A C  (of dtmo1l.r  h o F d k p )  

TER EESCHERYING VAN EOVENCPTCDI ENHRWAT (uooriomw - .di-. e.q. ultilekrrde d d n )  

VLOEISTOFDICHTE VERHARDING TUSSEN HELLINGBANEN 

.. 
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C 

DOORSNEDE .C - C 

a MOEDLIJN 

b BOVENZIJDE KETTINGGOOT 

C HEWNGMOER (b.v. beton) 

d GOOT 

e DOORVOERING DOOR KETTINGGOOT 

f DRAIN OP ENWROMAT (bentoniet) 

CJ ENWROMAT 

C 

t 

AFVOER NAAR WATERZUIVERING 
D.M.V. PERSLEIDING 

BOVEN A A N  ZI CH T 



155 

BIJLAGE 8 

Kosten indicaties voor milieu-aamassineen helling 

Met nadruk zij vermeld, dat dit slechts ruwe kosten indicaties zijn, waaraan 
geen absolute waarde mag worden toegekend. De praktijk-situaties lopen 
sterk uiteen. Zowel naar boven als naar onder dient een prijsmarge van 
30% te worden aangehouden. 
Ten einde een globale onderlinge vergelijking mogelijk te maken zijn de 
gekozen aanpassingen voor de 5 modelsituaties waar mogelijk en relevant, 
steeds gelijk. 

A. Werkzaamhedenheveriningen t.b.v. onverharde c.a. halfverharde 
hellingen, alsmede met klinkers verharde hellingen: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

40 cm hellinggrond afgraven. 
onderlaag zand 10 cm ter bescherming bentoniet mat. 
bentoniet mat (vloeistofdichte onderafdichting2 
laag drainzand 35 cm 
helling met betonkiinkers verharden (excl. levering klinkers) 
1 of meer (bij wisselende waterstanden) open goten aanbrengen; 
hellingbanen horizontaal doorboren. 
1 of 2 (bij grote dwarshellingen pompputten 
stelpost voor 1 of 2 (bij grote dwarshellingen) bezinktanks 
hellingwagens + kettinggoten in eigen beheer modificeren 
(voorzieningen om te voorkomen dat afvalwater via de 
kettinggoten in de bodem of het oppervlaktewater terecht komt) 
aanpassen bestaande leidingwerk in of aan de helling 
drijvend oliescherm t.b.v. calamiteiten. 

Er  is een stelpost opgenomen voor eventuele bodemsanering, behalve bij 
bestaande betonnen hellingen. Uitgegaan is van 40 cm vervuilde grond en 
een reinigingstarief van f 250,- per m3. 
De kostenconsequenties (per m’) voor de diverse modelsituaties zijn apart 
aangegeven. 
Overigens zou in plaats van afvoer en reiniging van vervuilde grond ook 
kunnen worden gekozen voor opslag op eigen terrein (geluidswal?) met 
beheersmaatregelen om bodemvervuiling door uitspoelen te voorkomen. 
Hiervoor zijn geen kostenberekeningen opgenomen. 

:: .. .. 
.. 

- Als alternatief voor onderafdichting met een bentoniet mat is ook een 
kostenindicatie voor een vloeistofdichte betonvloer fB35) vermeld. 
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B. 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 
7. 

Werkzaamhedenheverineen - t.b.v. bestaande betonhellingen: 

beton voorbehandelen + voorzien van vloeistofdichte coating 
(exclusief eventuele reparaties aan de hellingvloer!) 
1 of meer (bij wisselende waterstanden) opstaande randen aanbrengen 
ter kanalisering van het afvalwater 
railbanen horizontaal doorboren (goot) 
hellingwagens + kettinggoten in eigen beheer 
modificeren(voorzieningen om te voorkomen dat afvalwater via de 
kettinggoten in de bodem of het oppervlaktewater terecht komt) 
1 of 2 (bij grote dwarshellingen) pompputten 
stelpost voor 1 of 2 (bij grote dwarshellingen) bezinktanks 
drijvend oliescherm t.b.v. calamiteiten. 

Geen stelpost voor bodemsanering. 

Berekening voor 5 modelsituaties: 

WERF I. Betonnen langshelling 100 m wisselend waterpeil. 

Werkzaamheden: beton voorbehandelen/coaten, 2 opstaande randen, 
hellingbanen horizontaal doorboren, pompput/pomp, bezinktank, 
hellingwagens en kettinggoot modificeren, drijvend oliescherm. Géén 
bodemsanering. Exclusief eventuele reparaties aan de helling! 
Prijsindicatie: f 210.000,- omgerekend f 150/m2 

WERF 11. Met klinkers verharde langshelling 70 m, wisselend waterpeil. 

Werkzaamheden A afgraven, bentoniet mat. + drainleiding, verharding 
met klinkers, 2 goten, hellingbanen doorboren, pompput/pomp, bezinktank, 
hellingwagens en kettinggoot modificeren, leidingwerk aanpassen, drijvend 
oliescherm. 
Prijsindicatie A 
Idem met bodemsanering; 

f 135.000,- omgerekend f 175/m2 
f 200.000,- omgerekend f 255/m2 

Werkzaamheden B: ontgraven, betonvloer, 2 goten, hellingbanen 
doorboren, pompput/pomp, bezinktank, hellingwagens en kettinggoot 
modificeren, leidingwerk aanpassen drijvend oliescherm. 

Prijsindicatie B: 
Idem met bodemsanering: 

f 155.000,- omgerekend f 205/m2 
f 220.000,- omgerekend f 285/m2 
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WERF 111. Een met klinkers verharde dwarshelling 115 m. sterk 
wisselend waterpeil. 

Werkzaamheden A ontgraven, bentoniet mat + drainleiding, verharding 
met klinkers, 4 goten, hellingbanen doorboren, 2 pomputtedpompen, 2 
bezinkîanks, hellingwagens en kettinggoten modificeren, leidingwerk 
aanpassen, drijvend oliescherm. 
Prijsindicatie A: f 850.000,- omgerekend f 145/m2. 
Idem met bodemsanering: f 1.350.000,- omgerekend f 235/m2 

Werkzaamheden B (alternatief), ontgraven, betonvloer, 4 goten, 
hellingbanen doorboren, 2 pompputtedpompen, 2 bezinktanks, 
hellingwagens en kettinggoten modificeren, leidingwerk aanpassen, drijvend 
oliescherm 
Prijsindicatie B: 
Idem met bodemsanering: 

f 1.030.000, omgerekend f 175/m2 
f 1.530.000, omgerekend f 265/m2 

WERF IV. Met klinkers verharde dwarshelling 60 m. vast waterpeil. 

Werkzaamheden A f 140.O00,- omgerekend f 235/m2 
Idem met bodemsanering: f 190.000,- omgerekend f 320/m2 

Werkzaamheden B (alternatief): ontgraven, betonvloer, 1 goot, 
hellingbanen doorboren, pompput/pomp, bezinktank, hellingwagens en 
kettinggoten modificeren, leidingwerk aanpassen, drijvend oliescherm. 
Prijsindicatie B: 
Idem met bodemsanering: 

f 160.000,- omgerekend f 265/m2 
f 210.000,- omgerekend f 355/m2 

WERF V. Onverharde langshelling 40 m. vast waterpeil. 

Werkzaamheden A ontgraven, bentoniet mat + drainleiding, verharding 
met klinkers, 1 goot, hellingbanen doorboren, pompput/pomp, bezinktank, 
hellingwagens en kettinggoten modificeren, leidingwerk aanpassen, drijvend 
oliescherm. 
Prijsindicatie A: 
Idem met bodemsanering: 

f 95.000,- omgerekend f 200/m2 
f 140.000,- omgerekend f 290/m2 

Werkzaamheden B (alternatief): ontgraven, betonvloer, 1 goot, 
hellingbanen doorboren, pompput/pomp, bezinktank, hellingwagens en 
kettinggoten modificeren, leidingwerk aanpassen, drijvend oliescherm. 
Prijsindicatie B: 
Idem met bodemsanering: 

f 105.000,- omgerekend f 220/m2 
f 150.000,- omgerekend f 310/m2 ." 
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STAP 2:  
Is uw afvalstof ontstaan b i j  1 
een proaes u i t  kolom P en kant I 
uw afvalstof Mor in k a l m  S? 
( b i j l a g e  i) i 

BIJLAGE 9 

Aanwiissvsteem Wet chemische afvalstoffen 

A 
L 
S 
T 
O - r 

I 

i 

I 

STAP 1: 
Is uw afvals tof  een afgewerkte , 
ol ie  aïs bedoeld i n  arcikei 1 van I 
de Wet chemische afvalstoffen? 1 ( b i j l a g e  111, u.4) I 

i  STAP^ I 
Bevat u w  afvalstof (een) I 
stof( f e n )  op de lijst 
van stoffen ( b i j l a g e  ïI)( - 

i 

V 

STAP 4a: 
Geldt Mor u een van tie 
onderstaande utzcxxìerm- 
gen ( b i j l a g e  111 1 : 

a. is uw afva ls tof  een u i t -  
gezonderd voorwerp? (U.  1 ) 

b. b l i jven  de in uw afvalstof 
aanuiezrge stoffen beneden 
d e  daarvoor gegeven ama=n- 
ctratlegrenswaarden? ( U . 2 )  

c. is Uw afva ls tof  s p e u f i e k  
uitgezonderd? (U.3) 

! O  

F 
‘ E  

/ -  
, i~ 

ja 11s uw a m s t o f  /mei W 
)STAP 4b: ! N  

‘0 : -+een afmiolie m 
äe z m  van a r t l -  
kel 5, t - d  l i d .  I 
v a n d i t  Seslut? ; 

L 

;a 

Relevanîe stappen aan* ssysteem chemische afvalstoffen 

stap 3: afvalstoffen, ontstaan bij zuivering van water afkomstig hoge- 
drukreinigen en bij zuivering van oliehoudend afvalwater staan 
niet op de iijst van processen en afvalstoffen. 
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stap 4: 

- 
- 
- 
- 

stap 5:  

de afvalstoffen kunnen stoffen bevatten die opgenomen zijn op 
de lijst van stoffen in het besluit. Afhankelijk van de activiteiten 
kan het gaan om: 
organotinverbindingen (klasse A) 
naftaleen of andere PAK'S (Klasse A) 
koperverbindingen (Klasse B) 
aromatische verbindingen (Klasse C) 
alifatische en naftenische koolwaterstoffen (Klasse D) 
en andere stoffen (afhankelijk van de samenstelling van de 
toegepaste produkten). 

op de afvalstoffen zijn de uitzonderingen en de specifieke 
uitzondering niet van toepassing. Voor wat betreft 
concentratiegrenswaarden (klasse A 50 mgkg, klasse B 5000 
m a g ,  klasse c 200000 m a g ,  klasse D 50000 mgkg) zijn geen 
gegevens beschikbaar. 

Ervan uitgaande dat de bovenvermelde concentratiegrenzen worden 
overschreden en dat de desbetreffende afvalstoffen dus als chemisch afval 
zullen worden aangemerkt, wordt hierna kort ingegaan op de 
verwijderingsstructuur. 

Voor zover de afvalstoffen afkomstig van hogedruk waterstralen, vrijkomen 
in hoeveelheden kleiner dan 200 kg per maand per afvalstof, is de 
inzameling geregeld in het Besluit inzameling chemische afvalstoffen. Dit 
betekent dat er een aantal bedrijven is dat een vergunning heeft om deze 
afvalstoffen in te zamelen (op te halen) en dat deze bedrijven ook verplicht 
zijn om na melding deze afvalstoffen in te zamelen. In de zin van de bijlage 
bij het besluit kunnen de afvalstoffen namelijk worden gerekend tot 
afvalstoffen afkomstig van de toepassing van verven, lakken, beitsen en 
andere soortgelijke vloeibare en pasteuze middelen die ter kleuring of 
bescherming op hout, metaal, textiel en dergelijke materialen worden 
aangebracht. 

Indien de hoeveelheid van deze afvalstoffen meer bedraagt dan 200 kg per 
afvalstof per maand is de inzameling niet wettelijk geregeld en wordt de 
aansluiting van producenten op verwijderingskanalen overgelaten aan het 
vrije economische verkeer binnen de randvoorwaarden van de Wet 
chemische afvalstoffen en de overige milieuwetgeving. Dit betekent in ieder 
geval dat degene die van het afval af wil er zelf verantwoordelijk voor is dat 
dit afval wordt afgegeven aan iemand die een vergunning heeft op grond 
van de WCA (en dus bevoegd is om dit afval in ontvangst te nemen). 

Voor zover de afvalstoffen bestaan uit mengsels van olie, water en slib (uit 
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olieafscheiders) is eveneens het Besluit inzameling chemische afvalstoffen 
van toepassing (ervan uitgaande dat scheepswerven kunnen worden 
gerekend tot inrichtingen waar onderhoud- en herstelwerkzaamheden aan 
voertuigen en machines worden verricht). Voor de inzamelvergunningplicht 
van deze categorie afvalstoffen geldt geen volumebeperking. 

Zoals reeds is opgemerkt is de belasting van het water in scheepswerven en 
jachthavens slechts een onderdeel van de totale milieubelasting als gevolg 
van stralen en conserveren van schepen. Bij toepassing van 
aangroeiwerende verven komt het grootste deel van de verontreinigende 
stoffen vrij tijdens het varen, bij verfapplicatie is naast de emissie naar 
water emissie van oplosmiddel naar lucht van belang. Oplossing voor deze 
milieuproblemen wordt deels gezocht in de samenstelling van produkten 
(watergedragen verven, alternatieve aangroeiwerende-verven). Wijzigingen 
in produktsamenstelling zullen ook doorwerken in de samenstelling van de 
vrijkomende afvalstoffen, hetgeen consequenties kan hebben voor de 
uitkomst van de beschouwingen onder stap 4 van het aanwijssysteem. 
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BIJLAGE 10 

CUWVO-Modelvergunningmoorschriften ten behoeve van scheepswerven 
en gespecialiseerde bedrijven, met een vaste locatie met/zonder een helling 
of dok, die mobiele objecten 
en 
het aanvraagformulier en de toelichting van bedrijven die mobiele objecten 
conserveren. 

:: .. + 





1 

CUWVO-MODELVERGUNNINGSVOORSCHRIITEN TEN BEHOEVE VAN 
SCHEEPSWERVEN EN GESPECUISEERDE BEDRIJVEN, MET EEN VASTE 
LOCATIE MET/ZONDER EEN HELLING OF DOK, DIE MOBIELE OBJECTEN 
CONSERVEREN 

BESLUIT 

een lozingsvergunning ex artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren te verlenen, onder de volgende voorschriften: 

TOELICHTING ALGEMEEN 

Tot deze categorie inrichtingen behoren bedrijven waar conserveringswerkzaamheden 
aan mobiele objecten op een vaste lokatie plaatsvinden. 
Onder conserveringswerkzaamheden dient te worden verstaan het verwijderen van 
aangroei, corrosie- enlof oude verflagen van de romp van schepen en andere 
drijvende objecten, alsmede het aanbrengen van verfsystemen, inclusief de vmr- 
behandelingswerkzaamheden. Het verwijderen geschiedt handmatig of mechanisch, al 
dan niet met behulp van een straalmiddel. 
In de afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat conserveringswerkzaamheden 
een aanzienlijke verontreiniging van het aquatisch milieu, waaronder begrepen de 
waterbodem, met zich kunnen brengen. 
Zowel bij het verwijderen van (verf)stoffen als bij de verf-applicatie (met name 
verfspuiten) komen kleine deeltjes vrij, die voor een belangrijk deel in het oppervlak- 
tewater terecht komen. 
De meeste conserveringsmiddelen bevatten milieubezwaarlijke stoffen, waaronder 
zwarte-lijststoffen. 
In zowel het algemeen milieubeleid ais in het thans gevoerde waterkwaliteitsbeleid 
geldt als uitgangspunt dat de lozing van dergelijke stoffen in beginsel dient te worden 
beëindigd. In de praktijk betekent dit, dat met de directe emissie-aanpak zoveel 
mogelijk moet worden voorkomen dat dergelijke stoffen in het milieu kunnen 
geraken. 
In de interimrapportage (eind 1988) van het CUWVO-VI rapport "Waterverontreini- 
gingsproblematiek bij het stralen en conserveren van mobiele objecten" is met 
betrekking tot de sanering van deze bedrijven het volgende aangegeven: 
Het bedrijf is niet gesaneerd; maatregelenhoorzieningen onvoldoende. 
In dit geval wordt een situatie in beschouwing genomen, waarbij het nu niet goed 
mogelijk is de toekomstige lozing in gesaneerde toestand in te schatten. In een 
dergelijk geval dient de bestaande lozingssituatie te worden vastgelegd. Tevens dient 
het bedrijf een saneringsplan op te stellen, gericht op het verminderen van de lozing 
volgens de directe emissie-aanpak, binnen een bepaalde termijn. 
De consequentie hiervan is dat te zijner tijd aanpassing van de vergunning zal 
moeten plaatsvinden. In verband hiermee verdient het de voorkeur om voor de 
overgangsfase, te weten de termijn die naar schatting nodig is voor het opstellen van 
het saneringsplan en het realiseren van saneringsmaatregelen, een tijdgebonden 
vergunning te verlenen. 
Teneinde enige zekerheid te hebben dat het saneringsplan ook zal leiden tot het 
beoogde resultaat, is bepaald dat het plan in overleg met de waterkwaliteitsbeheerder 
dient te worden opgezet. 

,' .,-a.: .'. . ... < ~ .  
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In de interimrapportage werd gesteld dat het saneringsplan uiterlijk 1-5-1990 moest 
zijn ingediend en dat het plan gericht moest zijn op een sanering van de lozingen per 
1-1-1991. O p  basis van de  specifieke plannen zou het bevoegd gezag dan in de nieuw 
te verlenen WVO-vergunning per 1-1-1991 exacte saneringsmaatregelen en een 
saneringsdatum kunnen voorschrijven. 
Bij het opstellen van het saneringsplan kan de  eindrapportage van het voornoemde 
CUWVO VI-rapport mede als leidraad dienen. 
Naar aanleiding van een bezwaar van een aantal werven met betrekking tot de 
opgelegde saneringwerplichting is door de Raad van State het volgende bepaald: 
Vergunninghoudster dient uiterlijk 1 jaar na de datum van vaststelling van het 
eindrapport van de CUWVO mei betrekking tot de waterverontreinigingsproblema- 
tiek bij het stralen en conserveren van mobiele objecten bij de waterkwali- 
teitsbeheerder een plan in te dienen, dat gericht is o p  het uiterlijk twee jaar na die 
datum van vaststelling zoveel mogelijk voorkomen van verontreiniging van het 
oppervlaktewater ten gevolge van de onderhavige lozing. 
Gelet o p  het gelijkheidsbeginsel dienen de werven die reeds nu een sanerings- 
verplichting opgelegd hebben gekregen overeenkomstig te worden behandeld. Voor 
de waterkwaliteitsbeheerders die de  bedrijven nog geen saneringwerplichting hebben 
opgelegd dient verder te worden verwezen naar de interimrapportage. 
De modelvoorschriften die hier zijn opgenomen hebben alle betrekking o p  de 
uiteindelijk gesaneerde lozingssituatie. 
In de  interimrapportage werd nog de  volgende clustering van bedrijven aangehouden: 
- werven en gespecialiseerde bedrijven met een vaste lokatie met een helling of dok 
- werven en gespecialiseerde bedrijven met een vaste lokatie zonder een helling of 

- mobiele straalbedrijven 
- winterbergingen/Jachthavens 
De hier opgenomen voorschriften hebben alleen betrekking o p  de  eerste en tweede 
categorie, waarbij moet worden aangetekend dat de tweede categorie bedrijven bijna 
nooit straal- en conserveringswerkzaamheden zullen uitvoeren. 
De "mobiele straalbedrijven" werken vaak in onderaanneming op een werf, omdat het 
her en der stralen en conserveren o p  oppervlaktewater verboden is. Een enkel mobiel 
straalbedrijf heeft zich inmiddels een vaste lokatie aangeschaft en dient dan zodanig 
afgeschermd van het oppervlaktewater te werken dat er geen verontreiniging 
optreedt. Het ten aanzien van de  eerste twee categorie& bedrijven te voeren beleid 
is neergelegd in het CUWVO --rapport "Waterverontreinigingsproblematiek bij het 
stralen en conserveren bij scheepswerven voor beroepsvaart/grote jachten" (1991). D e  
categorie "winterbergingen/jachthavens" is inmiddels omgedoopt in 
"afvalwaterproblematiek bij het afspuiten van recreatievaartuigen." In een apart 
deelrapport zuilen de  voorschriften hiervoor worden opgenomen. 

dok 
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Het besluit is enigszins vereenvoudigd weergegeven. 
De exacte tenaamstelling, lozingsplaats en eventueel tijdelijkheid van de vergunning 
kan, afhankelijk van de in de aanvraag verstrekte informatie worden opgenomen. 
Na het besluit kunnen allereerst voorschriften worden opgenomen met betrekking tot 
begripsbepalingen en plaatsbepaling. 
Het is gebruikelijk bepaalde, veel in de vergunning voorkomende begrippen in 
begripsbepalingen te omschrijven, teneinde onnodige herhalingen te voorkomen. 
In een plaatsbepalingsvoorschrifi kan worden aangegeven o p  welke plaats(en) de 
lozing(en) plaatsvind(t)(en) waarbij veelal naar een tekening wordt verwezen. Dit is 
met name voor toezicht en opsporing van belang. 
Formulering van beide voorschriften is hier, om reden van specifieke situaties bij 
afionderlijke gevallen, achterwege gelaten. 
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VOORSCHRIFT 1 (soorten afvalwaterstromen) 

D e  ingevolge deze vergunning op de gemeentelijke riolering/oppervlaktewater te 
brengen afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen mogen uitsluitend 
bestaan uit: 

a. het met behulp van een werk lozen van: 
1. huishoudelijk afvalwater afkomstig van ............................... 

3. niet ten gevolge van de bedrijfsvoering verontreinigd hemelwater, afkomstig van 

4. bedrijfsafvalwater, te weten: 

2. koelwater afkomstig van . ........................................................ ...... 

- hogedruk reinigingswater afkomstig van het onder een druk van maximaal 

- tengevolge van dan wel mogelijk ten gevolge van de bedrijfsvoering 
bar reinigen van scheepshuiden o p  de afspuitplaats; 

verontreinigd hemelwater, afkomstig van ......................... 
- overig, afkomstig van .......................... ~ 

b. het o p  andere wijze dan met behulp van een werk lozen van 
1. bedrijfsafvalwater, zijnde ten gevolge van de bedrijfsvoering verontreinigd 

hemelwater afkomstig van ............... (b.v. terreinen, dok- en/of hellingvloeren); 
2. het binnen de inrichting .............................. (activiteiten invullen b.v. produceren 

van, repareren van en onderhouden van dan wel het uitvoeren van cooser- 
veringswerkzaarnheden aan mobiele objecten). 

De in het vorige lid onder b sub 2 genoemde conserveringswerkzaamheden, zijnde 
............................... opsomming technieken, b.v. schoonmaken, gritstralen, hogedruk- 
reinigen, borstelen, schuren, kwasten, rollen en verfspuiten) mogen uitsluitend worden 
verricht in de  ............................... faciliteiten noemen b.v. drijvende of gegraven dokken, 
hellingen). 

Overeenkomstig de  bij de  aanvraag d.d. .............. nr. ....... ..- overgelegde 
beschrijving(en). 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 1 

Hier dient de  huidige situatie te worden aangegeven, zowel qua soorten afvalwater 
als qua soorten conserveringsresten. Met betrekking tot het afvalwater moet worden 
opgemerkt dat de opsomming op zich niet wil zeggen dat deze soorten afvalwater per 
definitie afzonderlijk moeten worden geloosd. Dat hangt af van de omstandigheden. 
D e  afvalwatersituatie van dit soort bedrijven kenmerkt zich door lozingen via 
bedrijfsriolering naar oppervlaktewater en/of gemeentelijke riolering en oppervlakkige 
afstroming van hellingen, dokken en het bedrijfsterrein. Ook geraken straalgrit, roest 
en verfresten direct en indirect in oppervlaktewater. 
Regenwater is in deze opsomming eveneens opgenomen omdat het verontreinigd kan 
zijn ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten. Ook wanneer het niet is verontreinigd en 
lozing o p  oppervlaktewater niet mogelijk is, dient regenwater te worden vermeld, 
wanneer het o p  de (wi1water)riolering wordt geloosd. Voor de lozing van niet- 
verontreinigd regenwater op oppervlaktewater is volgens de vaste jurisprudentie geen 
WO-vergunning vereist. 



VOORSCHRIFT 2 (lozingseisen) 

1. Het faecaal huishoudelijk afvalwater, afkomstig van toiletten, moet een septictank 
van voldoende afmetingen doorlopen. Ander dan faecaal afvalwater mag niet door 
de septictank worden geleid. De septictank dient zo vaak als voor de goede 
werking noodzakelijk is te worden geleegd. D e  hierbij vrijkomende afvalstoffen 
mogen niet op het oppervlaktewater worden geloosd.* 
Het vethoudend huishoudelijk afvalwater, afkomstig van keukens en kantines, 
moet een vetvanger van voldoende capaciteit doorlopen. Deze vetvanger dient zo 
vaak te worden schoongemaakt als voor de goede werking ervan noodzakelijk is. 
De hierbij vrijkomende afvalstoffen mogen niet alsnog mei hei afvalwater worden 
geloosd. 

2. Het te lozen koelwater mag een hoeveelheid van .............. 
m’/uur niet overschrijden. 
Het te lozen bedrijfsafvalwater mag een hoeveelheid van ........ m3/eimaal en 
.___.__ m’/uur niet overschrijden. 

m’/etmaaI en ............... 

3a. Het hogedrukreinigingswater, als bedoeld in voorschrift 1 sub a onder 4, dient 
een bezinkselsafscheider eventueel annex olie-afscheider te doorlopen, van 
voldoende capaciteit. Deze voorziening dient zo vaak te worden schoongemaakt 
als voor de  goede werking ervan noodzakelijk is. 
De hierbij vrijkomende afvalstoffen mogen niet o p  het oppervlaktewater worden 
geloosd. 

b. In het effluent van de  in lid 3a bedoelde bezinkselafscheider annex olie-afscheider 
mogen de  gehaltes aan onopgeloste bestanddelen respectievelijk aan minerale olie 
in een willekeurig genomen steekmonster niet meer bedragen dan ......._ mgil 
respectievelijk ....... mglkg. 

4a. Het bedrijfsafvalwater, als bedoeld in voorschrift 1, sub b onder 1 dient een olie- 
afscheider te doorlopen van voldoende capaciteit. Deze voorziening dient zo vaak 
te worden schoongemaakt als voor de goede werking ervan noodzakelijk is. 
De hierbij vrijkomende afvalstoffen mogen niet o p  het oppervlaktewater worden 
geloosd. 

b. In het effluent van de  in lid 4a bedoelde olie-afscheider mag het gehalte aan 
minerale olie in een willekeurig genomen steekmonster niet meer bedragen dan 
........ mgkg. 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 2 

In dit voorschrift dienen de lozingseisen voor de afvalwaterstromen te worden 
vastgelegd. Daarbij moet ondubbelzinnig vaststaan in welke afvalwaterstromen en o p  
welke plaatsen deze lozingseisen gelden. 
D e  lozingseisen kunnen betrekking hebben op de totale afvalwaterstroom, gemeten 
op een gezamenlijk lozingspunt en/of o p  een zo nauwkeurig mogelijk omschreven 
specifieke afvalwaterstroom. Deze specifieke lozingseisen zijn van belang indien een 
deel van het afvalwater van het bedrijf schadelijke stoffen kan bevatten en eventueel 
sanering slechts betrekking heeft o p  deze deelstroom. Het verdient aanbeveling de 
eisen zo dicht mogelijk bij de bron te stellen. Deze bron zal in een aantal gevallen 
een afdeling zijn waar oliehoudend bedrijfsafvalwater vrijkomt. Het is dan 
noodzakelijk zo dicht mogelijk bij de bron een bezinksel/olie-afscheider te installeren. 
Ook kan er sprake zijn van een afdeling voor motorenrevisie waar het noodzakelijk is 
reinigingsbaden met gechloreerde koolwaterstoffen af te voeren naar een 
verwerkingsbedrijf. Spoelwater dient te worden gerecirculeerd of er moet een 
spaarbad worden geïnstalleerd. 
De voorschriften worden onderscheiden in middelvoorschriften en doelvoorschriften. 

Middelvoorschriften 
In dit voorschrift zijn middelvoorschriften opgenomen die dienen tot beperking van 
de  lozing van schadelijke stoffen. Voor een optimale toepassing dienen deze 
maatregelen bij de verontreinigingsbron te worden getroffen. 
In lid 1 is een voorbeeld gegeven van een voorschrift ter beperking van de  lozing van 
afvalstoffen van huishoudelijke aard. Lid 3a en 4a zijn een voorbeeld van een 
middelvoorschrift voor oliehoudend bedrijfsafvalwater. 
.Voor de  concrete mogelijkheden ter verkrijging van deze beperking wordt verwezen 
naar de CUWVO Vi-rapporten betreffende “Auto- en aanverwante bedrijven” (1989) 
en “Waterverontreinigingsproblematiek bij het stralen en conserveren bij 
scheepswerven voor beroepsvaart/grote jachten” (1991). 

Doelvoorschriften 
Afhankelijk van de  situatie - lozing o p  de riolering of o p  oppervlaktewater - zal het 
nodig zijn bepaalde parameters te  limiteren, zowel in het procesafvalwater als het 
hemelwater. De voorschriften hebben betrekking o p  lozingen van afvalwater voor 
zover ze via een werk plaatsvinden. Als voorbeeld zijn in lid 3, 4 en 5 parameters 
opgenomen die specifiek voor deze soort bedrijven zijn (olie en onopgeloste 
bestanddelen). 
Voor het opnemen van eisen in dit voorschrift wordt verwezen naar de hierboven 
genoemde CUWO-rapporten. 
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5. Ter plaatse van het (de) lozingspunt(en) ....... dient het .......( omschrijving 
afvalwaterstroom), als bedoeld in voorschrift 1, sub a aan de volgende eisen te 
voldoen: 
a. de zuurgraad, uitgedrukt in pHeenheden, mag niet lager zijn dan ........................... 

en niet hoger zijn dan ................ 
b. het chloridegehalte mag niet hoger zijn dan ............... mgh 
c. het sulfaatgehalte mag niet hoger zijn dan ............... mgh 
d. de temperatuur mag niet hoger zijn dan .................. O C  
e. het gehalte aan mono-aromatische koolwaterstoffen (MAK) mag niet hoger zijn 

f. het gehalte aan polyaromatische koolwaterstoffen (PAK) mag niet hoger zijn 

g. het gehalte aan gechloreerde koolwaterstoffen mag niet hoger zijn dan 

dan ..._......-..... PU 

dan ............... P@ ** 

Pg/i ............... 
h. ................................................................................................................................................................... 

6. D e  analyses van de in lid 3, 4 en 5 genoemde parameters dienen te worden 
uitgevoerd conform de voorschriften, waarnaar wordt verwezen in de  bijlage 
behorende bij deze vergunning. 

* 
** voor PAK dient te worden aangegeven welke (som)parameter wordt bedoeld, 

alleen bij lozing rechtstreeks in oppervlaktewater 

bijvoorbeeld de 6 van Borneff 

Reinigingsactiviteiten met stoomcleaners en/of hogedrukreinigers kan verontreiniging 
van het afvalwater met olie tot gevolg hebben. Als eis voor lozing o p  de 
gemeentelijke riolering kan 200 mgh worden aangehouden. Voor lozing o p  
oppervlaktewater wordt 20 mg/i aanbevolen. 
MAK kan aanwezig zijn als gevolg van brandstofresten en PAK door resten 
motorolie. Eventueel kunnen hieraan ook eisen worden verbonden. 
Bij het reviseren van motoren, met name bij het reinigen en ontkolen, kunnen 
gechloreerde koolwaterstoffen vrijkomen. Eisen kunnen worden gesteld in de vorm 
van een waarde voor de somparameter EOCI of een waarde voor bijvoorbeeld 
dichloormethaan als gidsparameter. 
Eventueel zouden, bij lozing op oppervlaktewater, ook nog eisen kunnen worden 
gesteld aan het gehalte aan onopgeloste bestanddelen, CZV en Kjd-N. 



VOORSCIIRIFT 2 (alternatief a: sanering in voorbereiding) 

1. Tot uiterlijk ......................... na het van kracht worden van deze vergunning geiden 
de volgende lozingseisen: 

(hier de huidige lozingssituatie vastleggen en tabel opnemen met max. toelaatbare 
waarden, die eveneens op de huidige lozingssituatie zijn gebaseerd) 

2. Na de in lid 1 genoemde termijn gelden de volgende lozingseisen: 

(hier de situatie na sanering beschrijven en tabel opnemen met max. toelaatbare 
waarden, afgestemd o p  de gesaneerde afvalwatersituatie) 

TOELICHTING VOORSCHRWï 2 (alternatief a) 

Indien de realisering van de saneringsplannen zover is gevorderd dat het effect van 
de  saneringsmaatregelen kan worden ingeschat, kunnen de lozingseisen reeds bij het 
verlenen van de vergunning worden geformuleerd. 
Deze situatie is vergelijkbaar met die in voorschrift 2, waarin de reeds bereikte 
gesaneerde toestand is vastgelegd. 
Daarnaast dienen lozingsvoorschriften te worden gegeven die gelden tot het tijdstip 
waarop de saneringsplannen zijn gerealiseerd. 
Ais regel zal daarmede de bestaande lozingssituatie worden vastgelegd. Deze voor- 
schriften zijn dus van tijdelijke aard, hetgeen uitdrukkelijk door het stellen van een 
termijn tot uitdrukking dient te worden gebracht. 
Bedoelde voorschriften kunnen zowel o p  de aard en de hoeveelheid van het afval- 
water betrekking hebben, als op de  wijze van lozen, de getroffen maatregelen, enz. 
Uit de  aanvraag moet duidelijk blijken welke maatregelen door de aanvrager verder 
nog zullen worden getroffen. 
Aangenomen is dat de  waterkwaliteitsbeheerder hiermee instemt. 
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VOORSCHRIFT 2 (alternatief b: saneringsplan nog op te stellen) 

1. (hier huidige lozingssituatie vastleggen en lozingseisen formuleren die zijn 
afgestemd op de ongesaneerde toestand) 

Voorts: 

2. Uiterlijk ._____._.___......._... maanden na het van kracht worden van deze vergunning 
moet door vergunninghouder bij de  waterkwaliteitsbeheerder een saneringsplan 
zijn ingediend, dat gericht is op het binnen ..I ............. jaar na het van kracht. worden 
van deze vergunning, beperken van de te lozen hoeveelheden van de volgende 
stoffen, tot de daarbij aangegeven waarden. 

(hier tabel opnemen met maximaal toelaatbare waarden, afgestemd o p  de naar 
verwachting te bereiken gesaneerde afvalwatersituatie) 

3. Het in het vorige lid bedoelde saneringsplan behoeft de goedkeuring van de  
waterkwaliteitsbeheerder en moet in overleg met de  waterkwaliteitsbeheerder 
worden opgezet. 

TOELICHTING VOORSCHRIFï 2 (alternatief b) 

Bedrijf is niet gesaneerd; maatregelen/voorzieningen onvoldoende. 
In dit geval wordt een situatie in beschouwing genomen waarbij het, in tegenstelling 
tot de onder a beschreven situatie, niet goed mogelijk is de toekomstige lozing in 
gesaneerde toestand in te schatten. Zo kan het nodig zijn, dat bijvoorbeeld eerst nog 
onderzoek dient te worden verricht naar de mogelijkheden die een of meer 
behandelingssystemen hebben voor de betrokken afvalwater(dee1)stroom. Ook kan 
worden gedacht aan de situatie, waarin nog onvoldoende kennis is verkregen met 
betrekking tot aard en omvang van de  in het geloosde afvalwater aanwezige 
verontreinigende stoffen. 
In een dergelijk geval dient de bestaande lozingssituatie te worden vastgelegd. Tevens 
dient het bedrijf een saneringsplan o p  te stellen, gericht op het verminderen van de 
lozing van de  nader Ie noemen stoffen, binnen een bepaalde termijn. Daartoe 
worden in de vergunning tevens streefwaarden aangegeven waaraan het afvalwater na 
realisering van het saneringsplan zal moeten voldoen. Deze waarden kunnen uiteraard 
nog veranderen als bij het uitwerken van de plannen mocht blijken dat deze niet 
haalbaar zijn. 
De consequentie hiervan is, dat te zijner tijd aanpassing van de vergunning zal 
moeten plaatsvinden. In verband hiermee verdient het de voorkeur om voor de 
overgangsfase, te weten de termijn die naar schatting nodig is voor het opstellen van 
het saneringsplan en het realiseren van saneringsmaatregelen, een tijdgebonden 
vergunning te verlenen. De voornoemde argumenten die hieraan ten grondslag liggen, 
dienen in de overweging tot uitdrukking te komen. 
Ten einde enige zekerheid te hebben dat het saneringsplan ook zal leiden tot het 
beoogde resultaat, is bepaald dat het plan in overleg met de  kwaliteitsbeheerder dient 
te worden opgezet. 
Bij het opstellen van het saneringsplan kan het CUWVO M-rapport, vermeid in de 
toelichting bij voorschrift 2 (lozingseisen bij gesaneerde toestand) mede als leidraad 
dienen. 
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VOORSCHRIFT 3 (verplichting tot het hebben van een controleput) 

1. Het te lozen .............................. afvalwater dient te allen tijde te  kunnen worden 
bemonsterd. Daartoe dient het via een controleput te worden geleid, die geschikt 
is voor bemonsteringsdoeleinden. 

2. De in lid 1 bedoelde controleput dient zodanig te worden geplaatst, dat deze 
goed bereikbaar en toegankelijk is. 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 3 

De bedrijven die conserverinperkmamheden uitvoeren, lozen over het algemeen 
een geringe hoeveelheid afvalwater en veelal discontinu. Een meetgelegenheid is in 
deze situatie niet doelmatig. Teneinde toch in elk geval door middel van 
steekmonsters de naleving van de vergunningsvoomhnften te kunnen controleren, is 
het nodig dat het te controleren afvalwater door e n  of meer daartoe geschikte 
controleputten wordt geleid. Voor zover één en ander niet blijkt uit de 
rioleringstekening die deel uitmaakt van de vergunning, verdient het aanbeveling om 
in dit voorschrift de plaats van de voorgeschreven voorzieningen nader aan te geven. 
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VOOHSClIRIFT 4 (goedkeuring toegepaste middelen) 

Ontvettingsmiddelen die aan het water, te gebruiken voor de hogedrukreiniging van 
scheepshuiden, worden toegevoegd behoeven naar aard en hoeveelheid de 
goedkeuring van de waterkwaliteitsbeheerder. 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 4 

Het kan nodig zijn dat het bedrijf bij het reinigen van de scheepshuid een 
ontvettingsmiddel toepast. Aangezien deze middelen steeds aan wijzigingen 
onderhevig zijn is het niet zinvol om één middel in de vergunning vast te leggen. Via 
een goedkeuringsprocedure kan worden toegestaan dat het bedrijf een ander middel 
toepast. Belangrijk bij de beoordeling door de waterkwaliteitsbeheerder is of de ter 
goedkeuring aangedragen ontvetter al of niet emulgerend werkt. Emulsievorming 
zorgt ervoor dat een olie-afscheider niet meer naar behoren werkt. 
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VOORSCHRIfl 5 (meldingsplicht) 

1. Voordat een dok mag worden afgezonken, dient de  vloer te worden ontdaan van 
afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen. 

2. Van het afzinken van een dok na het hierin uitvoeren van conserverings- 
werkzaamheden dient uiterlijk 24 uur van tevoren schriftelijk melding te zijn 
gedaan aan de waterkwaliteitsbeheerder. 
Wanneer een dok wordt afgezonken na het uitvoeren van overige werkzaam- 
heden, dient bovengenoemde melding uiterlijk 4 uur van tevoren te zijn gedaan. 
Indien na een melding als bedoeld in de eerste volzin blijkt dat de 
conserveringswerkzaamheden eerder (zullen) zijn beëindigd dan aan de 
waterkwaliteitsbeheerder is gemeld, kan vergunninghouder de waterkwali- 
teitsbeheerder gemotiveerd verzoeken hem toe te staan op een eerder tijdstip dan 
gemeld een dok af te zinken. 

TOELICHTING VOORSCHRiFï 5 

Voordat er water in een dok of o p  een door een deur afgesloten helling mag worden 
gelaten, dient de vloer te zijn schoongemaakt, zodat de verontreinigingen zich niet 
met het water kunnen vermengen en in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. 
In een goede "dok- en/of hellingvloerdiscipline" is dit aspect meegenomen. Opdat de 
waterkwaliteitsbeheerder kan controleren of de  vergunninghouder de "dok- en/of 
hellingvloerdiscipline" o p  dit punt goed naleeft, moet hij een mogelijkheid hebben om 
dit te kunnen controleren. Om deze controle mogelijk te maken is het belangrijk dat 
de vergunninghouder het tijdstip van akinken of water inlaten ruim van te voren aan 
de waterkwaliteitsbeheerder meldt, zodat deze er in zijn werkplanning rekening mee 
kan houden. De waterkwaliteitsbeheerder zal de controle steekproefsgewijze 
uitvoeren. 

, < '  . 
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VOORSCHRIFI' 7 (voorkomen verontreiniging) 

Voorkomen dient te worden dat hei van vloer- en terreinoppervlakken naar hei 
oppervlaktewater afstromend schrob- en hernelwater meer dan onvermijdelijk is 
verontreinigd. 

13 

TOELICHTING VOORSCHRIFI' 7 

Vergunninghouder dient vloer- en terreinoppervlakken zodanig schoon te houden dat 
het afstromende schrob- en hemelwater niet verontreinigd raakt. 
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VOORSCHRIFï 8 (beheer en onderhoud) 

De in de voorschriften ............... en 
moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg 
worden bediend. Aanwijzingen hieromtrent van of vanwege de waterkwaliteits- 
beheerder moeten worden opgevolgd. 

bedoelde lozingwerken en voorzieningen 

TOELICHTING VOORSCHRIET 8 

Het spreekt voor zich dat de  lozingswerken en de  gevraagde voorzieningen goed 
beheerd en onderhouden dienen te worden. Voor wat betreft de lozingwerken geldt 
dat het de lozing zonder problemen moet kunnen verwerken, waarbij geen lekkage, 
uitspoelingen en verzakkingen optreden. 
Voorts is voor voorzieningen zoals afvalwaterbehandelingsinstallaties, meet- en 
bemonsteringsvoorzieningen en controleputten een goed beheer en onderhoud 
geboden. 



VOORSCHRIFT 9 (aansluiting derden) 

Het is de vergunninghouder niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de 
waterkwaliteitsbeheerder een werk aan te sluiten of te doen aansluiten op het werk 
ten behoeve waarvan deze vergunning is verleend. 

TOELICHTING VOORSCHñiFï 9 

Alvorens toestemming te verlenen zal nagegaan moeten worden of aansluiting 
zodanige gevolgen heeft dat tot wijziging van de vergunning (op aanvraag) moet 
worden overgegaan, indien niet meer aan de lozingseisen kan worden voldaan en er 
maatregelen moeten worden getroffen om dat te voorkomen. 

,I‘ ‘,o;; , 0 I.‘. 





11 U M H 3 S ü O O A  3NIIH31730.L 

LI 



18 

VOORSCHRIFT 12 (calamiteitenregeling) 

1. Indien als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden niet 
aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden 
voldaan, dient de vergunninghouder terstond maatregelen te treffen teneinde de 
nadelige invloed van de lozing zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. D e  
waterkwaliteitsbeheerder dient van één en ander zo spoedig mogelijk o p  de 
hoogte te worden gesteld. De door of vanwege de waterkwaliteitsbeheerder ter 
zake gegeven aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd. 

2. Indien de waterkwaliteitsbeheerder dit gewenst acht, zal vergunninghouder 
betreffende het voorval schriftelijk rapport uitbrengen met vermelding van 
oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene en de 
gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater, alsmede van de 
voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling. 

(de volgende leden alleen opnemen in geval van rechtstreekse lozing o p  
oppervlaktewater) 

3. Indien de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater als gevolg van 
calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt ter 
voorkoming van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater maatregelen 
van tijdelijke aard te treffen, is de vergunninghouder verplicht daartoe o p  
aanschrijving van of vanwege de waterkwaliteitsbeheerder onverwijld over te gaan. 

4. De tijdelijke maatregelen kunnen slechts bestaan uit het opleggen van niet in de 
vergunning opgenomen voorzieningen betreffende de hiervoor omschreven 
lozingen en/of beperken of staken van de lozing van verontreinigende stoffen 
zoals deze volgens de vergunning is toegestaan. 

5. Een maatregel als hierboven bedoeld zal maximaal voor een periode van 48 uur, 
telkenmale met maximaal even zoveel uren te verlengen, worden opgelegd en 
mag in geen geval tot gevolg hebben dat de lozing van afvalwater volgens de 
vergunning na het vervallen van de tijdelijk opgelegde verplichtingen geheel of 
gedeeltelijk niet meer mogelijk is. 

TOELICHTING VOORSCHRIET 12 

Leden 1 en 2 

Het betreft hier voorschriften bij optreden van calamiteiten of andere uitzonderlijke 
omstandigheden binnen de inrichting. 

Leden 3, 4 en 5 

Het betreft hier voorschriften bij optreden van calamiteiten of uitzonderlijke 
omstandigheden (heersende of dreigende kritieke waterkwaliteit) buiten de inrichting 
die de kwaliteit van het ontvangende water zodanig beì'nvloeden dat de lozing van 
afvalwater volgens de vergunning tijdelijk niet meer toelaatbaar kan worden geacht. 
Door het treffen van tijdelijke maatregelen moet deze periode overbrugd worden, 
waarna weer afvalwater volgens de vergunning geloosd kan worden. 
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BULACE (analysevoorschriften) 

De in deze vergunning genoemde stoffen en/of parameters dienen te worden bepaald 
volgens: 

a. de voorschriften, vermeld in de "methoden voor de analyse voor afvalwater" van 
het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI): 

Stof/parameter 
_.._,.,.... - ....... 
...................... 
enz. 

NEN-nummer 

b. Standard methods for de examination of Water and Waste water, American 
Public Health Association inc. New York 

c. Annual book of ASTM standards (part 31) 

d. Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser/Abwasser und Schlammuntersuchung, 
Weissheim Verlag Chemie. 

Een wijziging in een normblad of voorschrift wordt automatisch van kracht dertig 
dagen nadat de wijziging door de waterkwaliteitsbeheerder ter kennis van 
vergunninghouder is gebracht, tenzij binnen die termijn bij de  waterkwaliteits- 
beheerder schriftelijk bezwaar is aangetekend. 

TOELICHTING BULAGE 

Bij voorkeur worden door zowel de vergunningverlener als de vergunninghouder de 
voorschriften van het NNI gebruikt. Indien er geen voorschrift is of voor het 
specifieke afvalwater deze niet toepasbaar is, wordt voor de betreffende parameter 
een andere norm of analysemethode voorgeschreven uit de onder b. t/m d. 
genoemde mogelijkheden. 
Zodra normen of voorschriften worden gewijzigd dient deze bijlage te worden 
aangepast en aan vergunninghouder te worden toegezonden. In verreweg de meeste 
gevallen zal er voor de vergunninghouder geen aanleiding zijn tegen de wijziging 
bezwaar aan te tekenen, omdat het vaak gaat om zeer geringe wijzigingen die geen 
significant verschil in uitkomst opleveren. Mocht de vergunninghouder wel bezwaar 
maken, dan dient zo nodig de bijlage door middel van een besluit tot wijziging van 
de vergunning te worden aangepast. Tegen dit besluit staat dan normaal beroep 
open. 
De in deze bijlage gegeven analysevoorschriften zijn de voorschriften welke horen bij 
de in de vergunning vermelde emissiegrenswaarden (voorschrift 2) en dienen gebruikt 
te worden bij controle van de vergunning door de vergunningverlener. 


